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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2021 

 
El 25 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 del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP),  
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident 
tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora 
Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i 
Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-
CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor 
Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa 
Moret Sabidó (PSC-CP), senyors Alfredo Vega López (PSC-CP), Rubén Guijarro 
Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i 
Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), 
senyors Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP) i senyora Lluïsa 
Melgares i Aguirre (TxT).  
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés Martínez (ECG). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusa la seva absència la diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
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.  
 
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 11 de març 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. 2021/0005111).  
 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, de 
23 d’octubre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 381/2019-D, 
interposat pel senyor XXX, i que estima parcialment la demanda promoguda pel 
recurrent, contra el Decret de la Presidència núm. 9829, de 17 d’octubre de 
2020, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys ocasionats el 18 de novembre de 2018 al vehicle amb 
matrícula XXX, en l’accident de trànsit produït a la carretera BV-5159, a l’altura 
del PK 4+100, quan va col·lidir amb un arbre caigut, que estava travessat a la 
calçada (Exp. núm. 2020/0000568).  

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11471, de data 20 de novembre 

de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, com a part interessada perquè afecta una carretera 
titularitat de la Diputació, en el procediment abreujat núm. 269/2020-B, interposat 
per ALLIANZ, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor XXX contra 
la desestimació presumpta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada davant la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2020/0016276). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11479, de data 20 de novembre 

de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 300/2020-F2, interposat 
per l'empresa AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU contra el Decret núm. 
6788 de 10 de juliol de 2020, del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret 
núm. 4835 de 27 de maig de 2020 que, per la seva banda, desestimava la 
petició relativa a la modificació del contracte de serveis de direcció d'obra 
"Projecte d'Eixamplament del pont sobre el riu Anoia, a la carretera BV-2249, pk 
2,200, TM Gelida", amb increment del preu (Exp. núm. 2020/0016367). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 585, de data 29 de gener de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 123/2020-C, interposat 
per LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor 
XXX, contra el Decret de Presidència, de 24 de juliol de 2020, que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera B-510, 
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a l’altura del PK 1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa, segons 
s’afirma, d’unes pedres a la calçada (Exp. núm. 2020/0015076). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 798, de data 8 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Social núm. 3 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 330/2020-J, 
interposat per la senyora XXX contra l’empresa Tempo Facility Services SLU, 
l’empresa Ferrovial Servicios SA, i la Diputació de Barcelona, en reclamació de 
dret i quantitat (Exp. núm. 2020/0018900). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1033, de data 11 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 182/2020-J pel senyor 
XXX i la senyora XXX contra el Decret de la Presidència, de 3 de febrer de 2020, 
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys físics i materials derivats de l'accident ocorregut el 15 de novembre de 
2018, quan circulava amb el vehicle matrícula XXX, per la carretera BV-2005, 
p.k. 3,9 sentit Torrelles de Llobregat, i van caure dos arbres sobre el vehicle 
(Exp. núm. 2020/0013645). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 264, de data 25 de gener de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 219/2020-2C interposat 
per les senyores XXX i XXX i el senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 
2020, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 
banda, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris 
de carrera i titulars de les places que ocupen. (Exp. núm. 2020/0014176). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 794, de data 8 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 198/2020-BR, interposat 
per les senyores XXX, XXX i XXX i el senyor XXX, contra la resolució de 23 de 
juny de 2020, que desestima l’emissió de certificat d’acte presumpte estimatori 
per silenci administratiu, i també contra el Decret de 6 de març de 2020, dictat 
per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
interposat conjuntament contra el Decret de 4 de novembre de 2019 pel qual es 
desestima la petició dels sol·licitants ser nomenats funcionaris de carrera i 
titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0015189). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 806, de data 8 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 188/2020-D, interposat pel 
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senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0015934). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13153, de data 18 de desembre 

de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 221/2020-C, interposat 
per les senyores XXX, XXX i XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava 
les peticions de les sol·licitants de ser nomenades funcionàries de carrera i 
titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0015186). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit 

el recurs de reposició presentat per la Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL 
contra l’acord número 11/2021 i desestimar totalment l’al·legació única 
presentada en el recurs de reposició interposat, mantenint la seva exclusió de la 
convocatòria 202020205120011933 per no complir amb el requisit d’antiguitat de 
la seva seu o delegació establert a la base específica 5 (Exp. núm. 2020/10397 
relacionat amb l’Exp. núm. 2020/14081). 

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

modificació del termini d’execució d’alguns dels projectes subvencionats en el 
marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport 
a projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021, i les reimputacions 
pressupostàries corresponents (Exp. núm. 2020/10397). 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2021 (Exp. núm. 2021/0002823).  

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
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16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla de 

xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI (Exp. núm. 
2021/0005113).  

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

rectificacions i modificacions en 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 (Exp. núm. 
2021/0000864).  

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

reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició de la despesa de diversos 
ajuts del Programa complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 (Exp. núm. 2016/0005360).  

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

inadmissió a tràmit, per extemporani, del requeriment efectuat per l’Ajuntament 
del Bruc contra la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de l’any 
2018 amb termini d’execució fins el 30 de juny de 2019 i de justificació fins el 30 
de setembre de 2019 (Exp. núm. 2017/0009086). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
20. SANT FELIU DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Pla de 
Millora de l’espai urbà”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0004742). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per facilitar el treball 
remot”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000433). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica 
de prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021, del Pla de concertació XGL 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000545). 

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

concessions del fons de prestació “Prevenció d’incendis forestals: conservació 
de la infraestructura estratègica” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021, del Pla de concertació XGL 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000546). 

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

pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Granollers (Lot 1) (Exp. núm. 2015/3938). 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Vic (Lot 2) (Exp. núm. 2015/3938). 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Berga (Lot 3) (Exp. núm. 2015/3938). 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Vilafranca (Lot 4) (Exp. núm. 2015/3938). 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Martorell (Lot 5) (Exp. núm. 2015/3938). 
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29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 
pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Manresa (Lot 6) (Exp. núm. 2015/3938). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Les Cabanyes relatiu a les obres del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127, PK 1+600 a 
2+330. Tram accés a la muntanya de Sant Jaume-Les Cabanyes. TTMM 
Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes” (Exp. núm. 2018/20620). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic 
i l’Ajuntament de Calldetenes relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Reurbanització de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon 
Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1,450 – PK 1,975), TM de Vic i 
TM de Calldetenes” i traspàs de titularitat del tram de la N-141d, entre el PK 
1+400 fins el PK 1+975 (Exp. núm. 2017/11226). 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’errada 

material a la memòria de contractació, al Document tècnic d’Actuació i al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars del servei de Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans 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. 2020/7684). 

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

Projecte constructiu “d’Eixamplament de la carretera BP-1241, del P.K. 9+650 al 
12+150.TTMM Gallifa i Sant Feliu de Codines”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/6489). 

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

concessions del fons de prestació “Coneguem els nostres parcs”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, per un import total de 59.994 € (Exp. núm. 2020/16366). 

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

Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Mas Vendrell, al Parc del Garraf, i 
elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2021/3425). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Comerç 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i 
fires locals” de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.199.967 € (Exp. núm. 
2021/0000569). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de Barcelona durant l'any 2021 (Exp. núm. 
2021/4082). 

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

convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de 
Barcelona durant l'any 2021, organitzades per les entitats culturals sense finalitat 
de lucre (Exp. núm. 2021/3760).  

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

convocatòria i les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les 
actuacions a realitzar dins la demarcació de Barcelona durant l'any 2021 per les 
federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura 
popular i tradicional (Exp. núm. 2021/3761).  

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

concessions del fons de prestació Equitat educativa: finançament de programes 
educatius en petits municipis, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/594). 

 
Oficina del Pla Jove 
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41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19039). 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

coneixement de la cessió global de l'actiu i el passiu de la Fundació Social del 
Raval a la Fundació Pere Tarrés, com a conseqüència de la dissolució i extinció 
de la Fundació Social del Raval (Exp. núm. 2020/182). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de març de 2021.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 11 de març 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. 2021/0005111).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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), per la 
Junta de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21), i per la Junta de 
Govern en sessió d’11 de març de 2021 (acord núm. 54/21). 
 
En el marc de les designacions de representants de la Diputació de Barcelona als ens 
participats, és pertinent designar la representació de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió interadministrativa de l’esdeveniment d’interès públic excepcional 
"175è aniversari de la construcció del Gran Teatre de Liceu", creada a l’empara 
del que preveu la disposició addicional sisena del Reial decret llei 1712020, de 5 de 
maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per 
fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, en relació amb el que disposa 
l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
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: 
 

- Comissió interadministrativa de l’esdeveniment d’interès públic 
excepcional "175è aniversari de la construcció del Gran Teatre de Liceu" 

 
Es designen les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona, en 
qualitat de titular i suplent, com a vocals en la Comissió interadministrativa de 
l’esdeveniment d’interès públic excepcional "175è aniversari de la construcció 
del Gran Teatre de Liceu", d’acord amb la clàusula Quarta.d) del conveni 
interadministratiu subscrit en data 12 de febrer de 2021 entre el Ministeri de Cultura i 
Esport, el Ministeri d'Hisenda. la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
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l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu, pel qual es crea 
l’avantdita Comissió. 
 
Les persones designades són: 
 

Titular:   Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
Suplent: Sr. Jordi Roca Ventura 

 
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.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, 
de 23 d’octubre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 381/2019-D, 
interposat pel senyor XXX, i que estima parcialment la demanda promoguda pel 
recurrent, contra el Decret de la Presidència núm. 9829, de 17 d’octubre de 2020, 
pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  
pels danys ocasionats el 18 de novembre de 2018 al vehicle amb matrícula XXX, 
en l’accident de trànsit produït a la carretera BV-5159, a l’altura del PK 4+100, 
quan va col·lidir amb un arbre caigut, que estava travessat a la calçada (Exp. 
núm. 2020/0000568).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, per Sentència núm. 
244/2020, de 23 d’octubre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 381/2019-D, ha 
estimat parcialment el recurs promogut pel senyor XXX, contra la desestimació per 
silenci administratiu del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial, formulada pel reclamant el 8 d’abril de 2019, davant 
l’esmentat organisme, pels danys ocasionats el 18 de novembre de 2018 al vehicle 
amb matrícula XXX, en l’accident de trànsit produït a la carretera BV-5159, a l’altura 
del PK 4+100, quan va col·lidir amb un arbre caigut, que estava travessat a la calçada. 
 
El 26 de setembre de 2019 la Generalitat de Catalunya notifica al reclamant un informe 
on assenyala que el titular de la carretera on va succeir l’accident és la Diputació de 
Barcelona, i en conseqüència el jutjat resol tenir per desistida a la Generalitat de 
Catalunya i amplia la demanda contra la Diputació de Barcelona. 
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Mitjançant Decret núm. 9829/2020, de 17 d’octubre, de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona es desestima la reclamació patrimonial interposada pel senyor XXX. 
 
El Jutjat ha estimat parcialment el recurs, perquè entén que hi ha concurrència de 
culpes (50 %), doncs podria haver existit un deficient manteniment de l’arbre caigut, 
segons va declarar l’agent dels Mossos d’Esquadra actuant, i que, per altra banda, el 
reclamant no va frenar i va fer una maniobra d’intent d’invasió del carril contrari, per un 
excés de velocitat.  
 
En definitiva la Sentència anul·la el Decret núm. 9829/2020, de 17 d’octubre, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona i condemna a aquesta corporació a abonar la 
quantitat de 417,98 euros, més els interessos legals moratoris corresponents, al 
senyor XXX, que representa el 50 % del que reclamava, sense costes. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 244/2020, de 23 
d’octubre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 381/2019-D, que ha estimat 
parcialment el recurs promogut pel senyor XXX i condemna a la Diputació de 
Barcelona a abonar-li la quantitat de 417,98 euros, més els interessos legals moratoris 
corresponents, sense costes. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona.” 

 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11471, de data 20 de 
novembre de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, com a part interessada perquè afecta una 
carretera titularitat de la Diputació, en el procediment abreujat núm. 269/2020-B, 
interposat per ALLIANZ, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

XXX contra la desestimació presumpta d’una reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada davant la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 
2020/0016276).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“1. El 21 d’octubre de 2020 ha tingut entrada, a través de la plataforma EACAT, una 
comunicació de la Generalitat de Catalunya dirigida a la Diputació de Barcelona per la 
qual cita la corporació perquè es pugui personar, com a part interessada, en el recurs 
contenciós administratiu interposat per ALLIANZ, CIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i pel senyor XXX contra la desestimació presumpta d’una 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada davant la pròpia Generalitat, que 
se segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona -procediment 
abreujat núm. 269/2020-B-. 
 
2. Dita reclamació de responsabilitat patrimonial, presumptament desestimada, es va 
interposar pels danys materials i físics derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 12 
de gener de 2019, en la carretera C-243c, en direcció a la variant N-150 -sense 
especificar més el punt exacte-, a causa, segons s’afirma, de sorra i grava a la calçada. 
 
3. Com que un determinat tram d’aquella carretera pertany a la xarxa gestionada per la 
Diputació de Barcelona, escau personar-s’hi com a part interessada en defensa dels 
interessos de la corporació. 
 
4. D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació corporativa. 
 
5. Segons l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia asseguradora 
AXA SEGUROS GENERALES, SA SEGUROS Y REASEGUROS, amb qui aquesta 
diputació té contractada una pòlissa de responsabilitat patrimonial. 
 
5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb 
l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part interessada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 269/2020-B, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, interposat per ALLIANZ, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel 
senyor XXX contra la desestimació presumpta d’una reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada davant la Generalitat de Catalunya.  
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Tercer. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11479, de data 20 de 
novembre de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 300/2020-
F2, interposat per l'empresa AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU contra el 
Decret núm. 6788 de 10 de juliol de 2020, del president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, que desestima el recurs de reposició 
formulat contra el Decret núm. 4835 de 27 de maig de 2020 que, per la seva 
banda, desestimava la petició relativa a la modificació del contracte de serveis 
de direcció d'obra "Projecte d'Eixamplament del pont sobre el riu Anoia, a la 
carretera BV-2249, pk 2,200, TM Gelida", amb increment del preu (Exp. núm. 
2020/0016367).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici 21 d’octubre 
de 2020 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 300/2020-F2, procediment abreujat, 
interposat per l'empresa AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU contra el Decret núm. 
6788 de 10 de juliol de 2020 del president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret núm. 4835 de 27 de 
maig de 2020 que, per la seva banda, desestimava la petició relativa a la modificació 
del contracte de serveis de direcció d'obra "Projecte d'Eixamplament del pont sobre el 
riu Anoia, a la carretera BV-2249, pk 2,200, TM Gelida", amb increment del preu. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de 
la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 300/2020-F2, procediment 
abreujat, interposat per l'empresa AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU contra el 
Decret núm. 6788 de 10 de juliol de 2020 del president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret núm. 4835 
de 27 de maig de 2020 que, per la seva banda, desestimava la petició relativa a la 
modificació del contracte de serveis de direcció d'obra "Projecte d'Eixamplament del 
pont sobre el riu Anoia, a la carretera BV-2249, pk 2,200, TM Gelida", amb increment 
del preu. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 585, de data 29 de gener de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 123/2020-C, interposat 
per LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor XXX, 
contra el Decret de Presidència, de 24 de juliol de 2020, que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera B-510, 
a l’altura del PK 1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa, segons 
s’afirma, d’unes pedres a la calçada (Exp. núm. 2020/0015076).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“1. El 5 d’octubre de 2020 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona un ofici de 9 de setembre de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
13 de Barcelona, mitjançant el qual cita la corporació, per comparèixer com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 123/2020-C, procediment 
abreujat, interposat per LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y REASEGUROS, SA i 
pel senyor XXX, contra el Decret de Presidència de 24 de juliol de 2020, que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera B-510, a 
l’altura del PK 1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa, segons s’afirma, 
d’unes pedres a la calçada. 
 
2. La resolució impugnada desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada en base als raonaments següents: a) La causa principal i directa de 
l’accident va ser una distracció del conductor; b) No resulta exigible legalment al servei 
de carreteres, com a eventual mesura de seguretat, la senyalització d’una via on no hi 
ha obligació legal de fer-ho.  
 
És a dir, es constata que no existeix nexe causal entre el dany produït i el 
funcionament del servei públic, ja que s’acredita que la Diputació de Barcelona va 
complir amb els estàndards mínims que li són exigibles en el manteniment, 
conservació i senyalització de la via en qüestió. 
 
3. D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En compliment de l’article 54.3 del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació corporativa. 
 
4. Alhora, en compliment del decret judicial de 9 de setembre de 2020 i segons l’article 
49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia asseguradora AXA 
SEGUROS GENERALES, SA SEGUROS Y REASEGUROS, amb qui aquesta 
diputació té contractada una pòlissa de responsabilitat patrimonial. 
 
5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb 
l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 123/2020-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, 
interposat per LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel 
senyor XXX, contra el Decret de Presidència de 24 de juliol de 2020, que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de l’accident de 
trànsit ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera B-510, a l’altura del PK 
1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa, segons s’afirma, d’unes pedres a la 
calçada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
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Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 798, de data 8 de febrer de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Social núm. 3 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 330/2020-J, 
interposat per la senyora XXX contra l’empresa Tempo Facility Services SLU, 
l’empresa Ferrovial Servicios SA, i la Diputació de Barcelona, en reclamació de 
dret i quantitat (Exp. núm. 2020/0018900).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 

 
“Mitjançant cèdula de citació d’11 de desembre de 2020, el Jutjat Social núm. 3 de 
Barcelona cita la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part codemandada en 
el procediment ordinari núm. 330/2020-J, interposat per la senyora XXX contra 
l’empresa Tempo Facility Services SLU, l’empresa Ferrovial Servicios SA, i la 
Diputació de Barcelona, en reclamació de dret i quantitat. 
 
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona com a part 
codemandada en el procediment ordinari núm. 330/2020-J, interposat per la senyora 
XXX contra la Diputació de Barcelona, entre d’altres, en reclamació de dret i quantitat. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
El diputat senyor Fornés (ECG) demana informació sobre aquest punt. 
 
La secretària general, senyora Mahillo, indica que es tracta d’un Decret pel qual es 
resol que la Diputació de Barcelona comparegui en un procediment com a part 
codemandada. Afegeix que la persona recurrent mai no ha estat personal propi de la 
corporació, sinó que presta serveis per compte de l’empresa contractista de neteja 
dels edificis corporatius i, per tant, no ostenta cap vinculació amb la Diputació de 
Barcelona. 
 
Es farà arribar al diputat el Decret i l’informe que l’acompanya. 

 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Collboni (PSC-CP) 

 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1033, de data 11 de febrer de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 182/2020-J pel senyor 
XXX i la senyora XXX contra el Decret de la Presidència, de 3 de febrer de 2020, 
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys físics i materials derivats de l'accident ocorregut el 15 de novembre de 
2018, quan circulava amb el vehicle matrícula XXX, per la carretera BV-2005, p.k. 
3,9 sentit Torrelles de Llobregat, i van caure dos arbres sobre el vehicle (Exp. 
núm. 2020/0013645).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 de 
juny de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 182/2020-J procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX i la senyora XXX contra el Decret de la 
Presidència de 3 de febrer de 2020, que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys físics i materials derivats de l'accident ocorregut el 15 
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de novembre de 2018, quan circulava amb el vehicle mat. XXX, per la carretera BV-
2005, p.k. 3,9 sentit Torrelles de Llobregat, i van caure dos arbres sobre el cotxe. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a part demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 182/2020-J, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, interposat pel senyor XXX i la senyora XXX contra el Decret de la 
Presidència de 3 de febrer de 2020, que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l'accident ocorregut el 15 de novembre 
de 2018, quan circulava amb el vehicle mat. XXX, per la carretera BV-2005, p.k. 3,9, 
sentit Torrelles de Llobregat, i van caure dos arbres sobre el cotxe. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada.” 

 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 264, de data 25 de gener de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 219/2020-2C interposat 
per les senyores XXX i XXX i el senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 
2020, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 
banda, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris 
de carrera i titulars de les places que ocupen. (Exp. núm. 2020/0014176).- La 
Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 de 

juliol de 2020, que va tenir entrada en el Registre General d’aquesta corporació el 15 

de setembre d’enguany, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a 

part demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 219/2020-2C, procediment 

abreujat, interposat per les senyores XXX i XXX i el senyor XXX, contra la resolució de 

6 de març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, 

Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 

reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 

banda, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de 

carrera i titulars de les places que ocupen. 

 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz 
Romero, diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan 
delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de 

Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 219/2020-2C, procediment 

abreujat, interposat per les senyores XXX i XXX i el senyor XXX, contra la resolució de 

6 de març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, 

Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 

reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 

banda, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de 

carrera i titulars de les places que ocupen. 

 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 794, de data 8 de febrer de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 198/2020-BR, interposat 
per les senyores XXX, XXX i XXX i el senyor XXX, contra la resolució de 23 de 
juny de 2020, que desestima l’emissió de certificat d’acte presumpte estimatori 
per silenci administratiu, i també contra el Decret de 6 de març de 2020, dictat 
per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
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Interns de Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
interposat conjuntament contra el Decret de 4 de novembre de 2019 pel qual es 
desestima la petició dels sol·licitants ser nomenats funcionaris de carrera i 
titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0015189).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant diligència 
d’ordenació d’1 d’octubre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè 
comparegui com a part demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 
198/2020-BR, procediment abreujat, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX i el 
senyor XXX, contra la resolució de 23 de juny de 2020, que desestima l’emissió de 
certificat d’acte presumpte estimatori per silenci administratiu, i també contra el Decret 
de 6 de març de 2020, dictat per l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat 
conjuntament contra el Decret de 4 de novembre de 2019 pel qual es desestima la 
petició dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i titulars de les places 
que ocupen. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz 
Romero, diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan 
delegant. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 198/2020-BR, procediment 
abreujat, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX i el senyor XXX, contra la 
resolució de 23 de juny de 2020, que desestima l’emissió de certificat d’acte 
presumpte estimatori per silenci administratiu, i també contra el Decret de 6 de març 
de 2020, dictat per l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de Diputació 
de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat conjuntament contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 pel qual es desestima la petició dels sol·licitants de 
ser nomenats funcionaris de carrera i titulars de les places que ocupen. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 806, de data 8 de febrer de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 188/2020-D, interposat pel 
senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0015934).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 30 de 
setembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 188/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
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legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 188/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
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12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13153, de data 18 de 
desembre de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 221/2020-C, 
interposat  per les senyores XXX, XXX i XXX contra la resolució de 6 de març de 
2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 
banda, desestimava les peticions de les sol·licitants de ser nomenades 
funcionàries de carrera i titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 
2020/0015186).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de 17 de 
setembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 221/2020-C, procediment 
abreujat, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX contra la resolució de 6 de març 
de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les 
peticions de les sol·licitants de ser nomenades funcionàries de carrera i titulars de les 
places que ocupen. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz 
Romero, diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan 
delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 221/2020-C, procediment 
abreujat, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX contra la resolució de 6 de març 
de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les 
peticions de les sol·licitants de ser nomenades funcionàries de carrera i titulars de les 
places que ocupen. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a 
tràmit el recurs de reposició presentat per la Cooperativa Escola Lliure el Sol, 
SCCL contra l’acord número 11/2021 i desestimar totalment l’al·legació única 
presentada en el recurs de reposició interposat, mantenint la seva exclusió de la 
convocatòria 202020205120011933 per no complir amb el requisit d’antiguitat de 
la seva seu o delegació establert a la base específica 5 (Exp. núm. 2020/10397 
relacionat amb l’Exp. núm. 2020/14081).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“ I. ANTECEDENTS 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions 
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa 
fomentar activitats d’interès públic o social destinades a donar suport a projectes que 
tinguin per objectiu la promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG en 
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endavant) a la província de Barcelona, que involucrin agents educatius d’aquests 
municipis i treballin la complementarietat i les sinergies amb les accions que en aquest 
àmbit impulsen els ens locals. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2020, va 
aprovar la convocatòria 202020205120011933, que incorpora les bases específiques, 
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global 
any 2021 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres (AJG 327/20). 
 
En data 28 de gener de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la relació de projectes seleccionats i desestimats, en resolució de la 
convocatòria 202020205120011933 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 (AJG 11/2021). Aquest acord es va 
publicar el Butlletí de la Província de la Província de data 3 de febrer de 2021, 
publicació que substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de 
l’article 45 de la LPAC. 
 
Vist que l’entitat Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL en data de 3 de març de 2021, 
presenta per registre electrònic, en temps i forma, recurs de reposició contra l’acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona que, segons indica l’entitat al seu 
escrit, havia estat aprovat en data d’1 de febrer de 2021.  
 
No obstant la referència a l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de data 1 de febrer de 2021, es desprèn del contingut del recurs de reposició que 
l’entitat s’està referint a l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 
data 28 de gener de 2021(AJG 11/2021) publicat en el BOPB de data 3 de febrer de 
2021 i signat l’anunci per la secretària delegada en data 1 de febrer de 2021. A més la 
data publicació i l’expedient 2020/10397 corresponen aquest acord (AJG 11/2021) i 
l’entitat en fa referència en el cos de les al·legacions. 
 
Atès que l’entitat Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL sol·licita, en mèrit de les 
al·legacions que conté el recurs, que s'acordi l’anul·lació parcial del citat acord i sigui 
modificat en el sentit que la sol·licitud presentada per aquella entitat sigui admesa, 
puntuada i seleccionada i, en conseqüència, li sigui atorgada la subvenció de 
referència en els termes en què va ser sol·licitada. 
 
Vista l’al·legació única presentada per l’entitat als efectes de motivar el recurs de 
reposició interposat, seguidament es respon a la mateixa: 
 
El títol de l’al·legació única és “L’escola lliure el sol és una entitat sense ànim de lucre 
amb un objecte social plenament coherent amb l’objecte i la finalitat de la convocatòria 
des de la seva creació, l’any 1992, no desvirtuant aquesta circumstància la seva 
transformació en societat cooperativa l’any 2019, la qual no va suposar cap alteració ni 
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interrupció de la seva activitat sinó una absoluta continuïtat en la seva composició, 
característiques i objectius als efectes de l’antiguitat exigida per les bases que 
regeixen la present convocatòria” 
 
Dins d’aquest títol l’entitat indica, entre altres aspectes, que: 
 
1. “[...] Si bé és cert que, de conformitat amb la Base específica 5 ja referida, en el 

moment en què va ser presentada la sol·licitud de subvenció encara no s’havia 
complert 1 any des de que la societat cooperativa (amb NIF F-59914994) havia 
estat formalment constituïda, no ho és menys que dita entitat té el seu origen 
immediat i directe en una societat civil (amb NIF E-59914994, per tant amb el 
mateix número que la cooperativa, només diferint la lletra), també sense ànim de 
lucre, amb un objecte i finalitats absolutament idèntiques. [...]” (el subratllat s’ha 
modificat a efectes d’aquest acte administratiu) 

 
Respecte a aquesta al·legació la pròpia entitat admet que la cooperativa no compleix 
amb el requisit d’un any d’antiguitat des que formalment es va constituir.  
 
D’acord amb el que s’estableix a la base específica 5 de la convocatòria “Requisits per 
la sol·licitud i forma d’acreditar-los”:  
 
“Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, 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 LGS, i reuneixin alguna de les següents condicions: 
 
• Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social 
que sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, i amb seu social a la 
demarcació de Barcelona constituïda amb una antiguitat mínima d’un any abans de la 
data de publicació d’aquesta convocatòria o, delegació permanent a la demarcació de 
Barcelona establida de forma continuada amb una antiguitat mínima de tres anys 
previs a la data de publicació d’aquesta convocatòria.[...]” 
 
Aquest any d’antiguitat és des de la publicació de la convocatòria, i la convocatòria es 
va publicar al BOPB el 6 d’agost de 2020 i l’escriptura de transformació de la societat 
civil en cooperativa és de data 15 de novembre 2019, i la inscripció en el registre de 
data 17 de juny de 2020. Per tant, ni prenent com a data la de l’escriptura de 
constitució ni la de la inscripció de la cooperativa en el registre, l’entitat no compleix 
amb l’antiguitat d’un any requerida a les bases. És més, d’acord amb l’article 11.2 de la 
Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives “La societat cooperativa adquireix 
personalitat jurídica un cop inscrita en el Registre de Cooperatives.” 
 
En conseqüència, tal com ja reconeix l’entitat, la Cooperativa Escola Lliure el Sol, 
SCCL en el moment de presentació de la sol·licitud no estava legalment constituïda 
amb una antiguitat mínima d’un any anterior a la publicació de la convocatòria al 
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BOPB; és a dir, no estava legalment constituïda amb un any d’anterioritat al 6 d’agost 
de 2020, ja que va ser inscrita al Registre de Cooperatives el 17 de juny de 2020 
 
2. “[...] I és que, en definitiva, la societat cooperativa és una mera continuadora de la 

personalitat jurídica i de l’activitat sense ànim de lucre que ha vingut desenvolupant 
la societat civil des de l’any 1992 sense interrupció, havent-se produït una mera 
transformació de la seva forma societària que no ha suposat ni la més mínima 
variació del projecte i de les finalitats de l’Escola, mantenint la cooperativa de 
manera inalterable i en bloc el patrimoni, els drets i les obligacions de les quals ja 
era titular la societat civil, i sense que tampoc s’hagi vist modificada la composició 
dels socis que la conformaven.” (el subratllat s’ha fet a efectes d’aquest acte 
administratiu) 

 
Respecte a aquesta al·legació és important destacar que sí que s’ha modificat la 
composició dels socis i la seva representació.   
 
En la societat civil “Escola Lliure El Sol”, d’acord amb l’article 6 dels seus estatuts, hi 
havien dues entitats fundadores: la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i l’associació 
Esplais Catalans (Esplac) i, d’acord amb l’article 8 dels seus estatuts, hi havia tres 
entitats associades: la Fundació Terra (que va sortir l’any 2015), l’associació de Casals 
i Grups de Joves de Catalunya i l’associació Acció Escolta de Catalunya. D’acord amb 
l’article 10 dels seus estatuts, el patronat estava format per tres representants de les 
entitats fundadores i per un representant de cada entitat associada.  
 
En la Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 
l’associació Esplais Catalans (Esplac), l’associació de Casals i Grups de Joves de 
Catalunya i l’associació Acció Escolta de Catalunya són sòcies de serveis, amb la 
mateixa representació per cadascuna, i d’acord amb l’article 39 dels seus estatuts, 
ostenten un 75 % dels vots socials. Així mateix, aquest article indica que el 25 % 
restant correspon a les sòcies col·laboradores que ostenten el 20 % dels vots socials i 
les sòcies de treball que ostenten el 5 %.  
 
Per tant, a diferència que en la societat civil, en la cooperativa la Fundació Francesc 
Ferrer i Guàrdia, l’associació Esplais Catalans (Esplac), l’associació de Casals i Grups 
de Joves de Catalunya i l’associació Acció Escolta de Catalunya no ostenten el 100 % 
de l’entitat, i a més totes quatre tenen la mateixa representació com a sòcies de 
serveis mentre que en la societat civil dues eren membres fundacionals i les altres 
entitats associades.  
 
A més, segons l’article 7 dels estatuts de la societat civil, el capital es va fixar en 
100.000 euros, mentre que el capital mínim de la cooperativa, en virtut de l’establert a 
l’article 20 dels estatuts, és de 6.000 euros. 
 
3. “Dit en paraules de l’art. 3 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions 

estructurals de les societats mercantils, traslladable aquí per analogia, «En virtud de 
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la transformación una sociedad adopta un tipo social distinto, conservando su 
personalidad jurídica» [...]” 

 
Aquest article no es podria aplicar per analogia, ja que l’article 2 d’aquesta mateixa llei 
“Àmbit subjectiu” indica que “La present llei és aplicable a totes les societats que 
tinguin la consideració de mercantils, bé per la naturalesa del seu objecte, bé per la 
forma de la seva constitució. Les modificacions estructurals de les societats 
cooperatives, així com el trasllat internacional del seu domicilio social, es regiran pel 
seu específic règim legal”; i una societat civil sense ànim de lucre no es pot considerar 
mercantil de conformitat amb l’article 116 del Codi de Comerç, aprovat per Reial decret 
de 22 d’agost de 1885. És més, tal com indica l’article 2 de la Llei 3/2009 al·legada per 
l’entitat, en transformar-se la societat civil en cooperativa es regirà pel seu específic 
règim legal, que és la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.   
 
En conseqüència, de conformitat a l’anteriorment exposat, es proposa desestimar el 
recurs de reposició, per no considerar ajustades a dret les al·legacions presentades 
pel la Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL, ja que aquesta entitat no complia, a la 
data de presentació de la sol·licitud a la convocatòria 202020205120011933 amb el 
requisit d’estar legalment constituïda amb una d’antiguitat mínim d’un any abans de la 
publicació de la mateixa al BOPB, tal com exigia la base específica 5.  
 
Vist que, de conformitat a l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, correspon resoldre 
els recursos de reposició al mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, i que l’acord 
contra el qual s’interposa el recurs (AJG 11/2021) el va dictar la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, de conformitat al punt 3.3 lletra 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).  
 
I vist, de forma concordant, el punt 7 b) de la pròpia Refosa 1/2020 citada. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. ADMETRE a tràmit el recurs de reposició presentat per la Cooperativa Escola 
Lliure el Sol, SCCL contra l’acord número 11/2021 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona adoptat en data 28 de gener de 2021, en relació amb l’exclusió 
de la sol·licitud per al projecte “Enfortim vincles: Educació per a la Ciutadania Global, 
Lleure i Art“ de la convocatòria 202020205120011933 
 
Segon. DESESTIMAR totalment l’al·legació única presentada en el recurs de reposició 
interposat per l’entitat esmentada en l’acord precedent, mantenint l’exclusió de la 
Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL de la convocatòria 202020205120011933 per 
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no complir amb el requisit d’antiguitat de la seva seu o delegació establert a la base 
específica 5.   
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL.” 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del termini d’execució d’alguns dels projectes subvencionats en el 
marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar 
suport a projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021, i les 
reimputacions pressupostàries corresponents (Exp. núm. 2020/10397).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions 
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa 
fomentar activitats d’interès públic o social destinades a donar suport a projectes que 
tinguin per objectiu la promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG en 
endavant) a la província de Barcelona, que involucrin agents educatius d’aquests 
municipis i treballin la complementarietat i les sinergies amb les accions que en aquest 
àmbit impulsen els ens locals. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2020, va 
aprovar la convocatòria 202020205120011933, que incorpora les bases específiques, 
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global 
any 2021 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres (AJG 327/20). 
 
En data 28 de gener de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la relació de projectes seleccionats i desestimats, en resolució de la 
convocatòria 202020205120011933 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 (AJG 11/2021). Aquest acord es va 
publicar al Butlletí de la Província de data 3 de febrer de 2021, publicació que 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de 
la LPAC. 
 
En el dispositiu quart del citat Acord (AJG 11/2021) s’informava que “d'acord amb la 
base específica 15 de la convocatòria, els beneficiaris, una vegada se’ls hagi 
comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així 
com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de 
forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació 
del present acord. En cas que les dates d’inici dels projectes no coincideixin en les 
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indicades a la sol·licitud caldrà informar a la Diputació de Barcelona en el tràmit 
d’acceptació esmentat, respectant en tot cas la base específica 4 que regula el període 
d’execució.” 
 
De conformitat a la base específica 4, les subvencions tindran un termini d’execució de 
24 mesos, i hauran d’iniciar-se en el primer trimestre de l’any 2021. A l’efecte de 
determinar l’inici del període d’execució de les accions subvencionades, les entitats 
sol·licitants hauran d’indicar-ho expressament en la sol·licitud. 
 
L’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 23 de febrer de 
2021, centre gestor de la subvenció, indica que de les dotze entitats subvencionades 
quatre presenten juntament amb l’acceptació de la subvenció una modificació en el 
termini d’inici d’execució del projecte, i consideren que aquestes comunicacions de 
modificació estan degudament presentades en data i forma pertinent, i que compleixen 
amb les bases específiques de la convocatòria.  
 
A continuació es detallen les entitats i els projectes pels quals s’ha sol·licitat la 
modificació del període d’execució, el termini d’execució aprovat i el nou termini 
d’execució sol·licitat: 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre 1  
 

 
 

Expedient Entitat Títol projecte 

 
 

Import atorgat 

Termini 
d'execució 

aprovat  
AJG 11/2021 

Proposta 
dels nous 
terminis 

d’execució 
sol·licitats 

2020/14107 

Ass. Mitjans. 
Xarxa 
d'Educadors i 
Comunicadors 

Refugi en curt 54.165,00 € 
01/01/2021 

- 
31/12/2022 

 

1/03/2021 
-  

28/02/2023 

2020/14080 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres 

Assolint el Dret Humà a 
l'Aigua i al Sanejament (fase 
II) 

60.000,00 € 
01/03/2021 

- 
28/2/2023 

1/02/2021 
-  

31/01/2023 

2020/14047 
Centre 
d'Estudis per la 
Pau JM Delàs 

De Barranquilla a 
Granollers, una altra 
seguretat és possible, fem-
la possible! Impuls d'una 

59.989,75 € 
01/01/2021 

- 
31/12/2022 

01/02/2021 
-  

31/1/2023 
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agenda de pau local des de 
la societat civil en municipis 
del Sud i el Nord Globals 

2020/13988 

Red de 
solidaridad para 
la 
transformación 
social (Reds) 

De l'àmbit local al global: 
diplomàcia ciutadana i 
incidència política en greus 
violacions als Drets 
Humans. 

59.354,86 € 
01/02/2021 

- 
31/1/2023 

01/03/2021 
-  

28/2/2023 

 
A continuació, en l’informe del centre gestor, indica que els saldos de dos projectes 
subvencionats per aquesta convocatòria 202020205120011933 indicats en el quadre 2 
següent amb un total d’11.415,47 €, inicialment imputats al pressupost de la corporació 
de l’any 2022, proposa que s’imputin a la partida G/10102/92400/48900 del pressupost 
de l’any 2023 de la corporació.  
 
Seguidament s’especifica les entitats que la modificació del període d’execució 
comporta una nova distribució pressupostària: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre 2 
 

Expedient Entitat Títol projecte 
Import 
atorgat 

Import atorgat 
per anys 

AJG 11/2021 

Proposta nova 
distribució de 

l’import atorgat 
per anys d’acord 

amb els nous 
terminis 

d’execució 

2020/ 14107 

Ass. Mitjans. 
Xarxa 
d'Educadors i 
Comunicadors 

 

Refugi en curt 54.165 € 

 
2021: 32.499,00€ 
2022: 21.666,00€ 
2023: 0€ 

 
2021: 32.499,00 € 
2022: 16.249,50 € 
2023:   5.416,50 € 

2020/ 14047 
Centre d'Estudis 
per la Pau JM 
Delàs 

De Barranquilla a 
Granollers, una altra 
seguretat és possible, 
fem-la possible! 
Impuls d'una agenda 
de pau local des de la 
societat civil en 
municipis del Sud i el 
Nord Globals 

59.989,75 € 

 
 
2021: 35.993,85 € 
2022: 23.995,90 € 
2023: 0 € 

 
 
2021: 35.993,85 € 
2022: 17.996,93 € 
2023:   5.998,97 € 
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Així mateix, el centre gestió indica que respecte als projectes de l’Associació Catalana 
d’Enginyeria Sense Fronteres i de Red de solidaridad para la transformación social 
(Reds), els saldos ja estaven imputats al pressupost de l’any 2023, i en conseqüència 
aquesta modificació del període d’execució no comporta la reimputació pressupostària.  
 
Per tant, la distribució pressupostària total dels anys 2022 i 2023 quedaria de la 
següent forma: 
 

- L’import corresponent al pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
per l’any 2022 (aplicació pressupostària G/10102/92400/48900) passa a ser de 
224.098,08 €; 

 
- i l’import corresponent al pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 

per l’any 2023, aplicació pressupostària G/10102/92400/48900, passa a ser de 
45.823,97 €. 

 
En conseqüència, tenint en compte l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament d’aquesta corporació de data 23 de febrer de 2021, es proposa el 
present acte per aprovar la modificació dels terminis d’execució d’aquesta 
convocatòria 202020205120011933 com es recull en el quadre 1 anterior, i així mateix 
es proposa reimputar al pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2023 la 
quantitat d’11.415,47 € de conformitat al quadre 2 anterior, atesa la modificació del 
període d’execució. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb les bases específiques de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i 
altres, de projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021, aprovades 
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 de juliol de 
2020 (AJG 327/20). 
 
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). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist l’article 19.4 de la LGS i l’article 128.2 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS) que estableixen que, tota alteració de les condicions tingudes en 
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compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la 
resolució d’atorgament.  
 
Atès que l’article 25 d’aquesta Ordenança, possibilita la modificació de la resolució de 
concessió, sempre que s’hagi produït una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els interessos de tercers, i 
tenint en compte que el termini d’execució està lligat a l’activitat i a la seva conclusió 
física i tècnica, i per tant no té caràcter administratiu i no està regulat ni limitat per la 
normativa general de subvencions. 
 
Vist el punt 3.3 lletra 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), correspon a la Junta de Govern 
adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la modificació del termini d’execució dels projectes relacionats en 
el quadre següent, subvencionats en el marc de la convocatòria 202020205120011933 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a projectes d’Educació per a la 
Ciutadania Global any 2021 (AJG 11/2021). La data d’inici i finalització d’aquests 
terminis serà la que es detalla en aquest quadre com “Nous terminis d’execució 
sol·licitats”. Respecte dels terminis de justificació, serà l’establert a la base específica 
19 d’aquesta convocatòria (AJG 327/20).  
 

Expedient Entitat Títol projecte Import atorgat 

Termini 
d'execució 

aprovat  
AJG 11/2021 

Nous terminis 
d’execució 
sol·licitats 

2020/14107 

Ass. Mitjans. 
Xarxa 
d'Educadors i 
Comunicadors 

Refugi en curt 54.165,00€ 
1/1/2021 

- 
31/12/2022 

 

1/03/2021 
-  

28/02/2023 

2020/14080 

Associació 
Catalana 
d’Enginyeria 
Sense 
Fronteres 

Assolint el Dret Humà a 
l'Aigua i al Sanejament (fase 
II) 

60.000,00€ 
1/3/2021 

- 
28/2/2023 

1/02/2021 
-  

31/01/2023 
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2020/14047 
Centre 
d'Estudis per la 
Pau JM Delàs 

De Barranquilla a 
Granollers, una altra 
seguretat és possible, fem-
la possible! Impuls d'una 
agenda de pau local des de 
la societat civil en municipis 
del Sud i el Nord Globals 

59.989,75€ 
1/1/2021 

- 
31/12/2022 

1/2/2021 
-  

31/1/2023 

2020/13988 

Red de 
solidaridad para 
la 
transformación 
social (Reds) 

De l'àmbit local al global: 
diplomàcia ciutadana i 
incidència política en greus 
violacions als Drets 
Humans. 

59.354,86€ 
1/2/2021 

- 
31/1/2023 

1/3/2021 
-  

28/2/2023. 

 
Segon. REDUIR la disposició de despesa a favor de l’Associació Mitjans- Xarxa 
d'Educadors i Comunicadors per un import de CINC MIL QUATRE-CENTS SETZE 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.416,50 €) i a favor del Centre d'Estudis per la 
Pau JM Delàs per un import de CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (5.998,97 €) de l'aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2022 i disposar-la a favor de l’Associació de “Mitjans-Xarxa 
d'Educadors i Comunicadors per un import de CINC MIL QUATRE-CENTS SETZE 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.416,50 €) i a favor del Centre d'Estudis per la 
Pau JM Delàs” per un import de CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (5.998,97 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2023, una vegada comptabilitzada la regularització de 
l’autorització de la despesa. 
 
Tercer. Reajustar l’autorització de despesa, en el sentit de reduir-la en ONZE MIL 
QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (11.415,47 €) 
de l'aplicació pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona corresponent a l’any 2022, una vegada comptabilitzada la 
disposició de despesa i autoritzar ONZE MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS (11.415,47 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2023, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, i 
DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
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subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2021 (Exp. núm. 2021/0002823).- 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: 
 
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les 
subvencions, concretament 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). 
 
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 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), estableix 
al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de 
concessió de les subvencions. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Presidència, es proposa 
fomentar projectes o activitats d’interès públic o social o humanitari adreçats a la 
recuperació de la memòria democràtica, així com el foment de la cohesió i la 
convivència de la societat civil, i la col·laboració de les associacions amb els ens locals 
de la demarcació de Barcelona, en matèria de Memòria democràtica. 

 
L’import total que es destinarà al foment de les actuacions per a l’any 2021 és de 
300.000 € amb càrrec a l’aplicació G/10500/23101/48903 del pressupost de l’exercici 
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. 
 
Per tal de 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 
Intevenció General de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (publicada al BOE núm. 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. 
 
L’article 23.2 a) de la LGS recull la possibilitat d’incloure unes bases específiques en la 
pròpia convocatòria de subvencions. 
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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. 

 
La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del 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 16 de desembre de 2019 i publicada al BOPB de 19 de 
desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (número 202120215120012363), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a 
favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió 
local – any 2021, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR DE PERSONES 
JURÍDIQUES PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A COMMEMORACIONS 
D’ESDEVENIMENTS, PER A COMMEMORACIONS APROVADES PER PART DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ANY 2021 I PER A ACTIVITATS 
EXCEPCIONALS I/O SINGULARS DE REPERCUSSIÓ LOCAL – ANY 2021 
 
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 
inicialment 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. 
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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 
 
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, Àrea de Presidència que impulsa la Direcció de Serveis de Suport a 
la Coordinació General, destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objecte: 
 

 Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona. 

 Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir 
commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació 
de Barcelona.  

 Esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021. 

 Activitats relacionades amb l’organització de congressos, concursos, simposis, jornades, 
cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de 
Barcelona. 

 Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local 
a la demarcació de Barcelona.  

 
Les entitats que s’emmarquin en commemoracions múltiples de 25 anys, seran també 
automàticament considerades activitats commemoratives a partir de 10 anys i múltiples 
de 5. 
 
Les entitats que s’emmarquin en les opcions de commemoracions, hauran d’acreditar 
documentalment que la commemoració correspon a l’any en curs.  
 
Les entitats es poden emmarcar en més d’un objecte. 
 
Aquelles activitats que siguin objecte de subvenció per part d’altres àrees de la Diputació de 
Barcelona, quedaran excloses d’aquesta convocatòria.  
 
El fet de participar en un congrés, concurs, simposis, cimera internacional..., no serà objecte 
de subvenció. Únicament serà objecte de subvenció quan l’entitat sigui l’organitzadora de 
l’actuació a subvencionar. 
 
S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a 
activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats o esdeveniments que 
cada any siguin objecte de celebració. 
 
D’acord amb la base 9 d’aquesta convocatòria, el municipi que es puntuarà és el de 
realització de les activitats/projectes, no el municipi de la seu social de l’entitat que organitza 
l’esdeveniment. Ha de ser un municipi de la demarcació de Barcelona.  
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Les commemoracions seran aquelles que se celebrin entre l’1 de gener de l’any 2021 i el 31 
de desembre de l’any 2021 No se subvencionaran si es tracta d’activitats preparatòries o 
finals de la commemoració si la commemoració no té lloc l’any 2021.  
 
Les entitats que al 2020 no van poder celebrar les activitats objecte d’aquesta convocatòria 
per causa de la COVID-19, tant si no es van presentar a la convocatòria 11613/2020 com si 
hi van renunciar, es podran presentar aquest any.  
 
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: 
 

 Potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil 

 Potenciar el suport i assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de 
Barcelona. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria de l’any 2021 s’hauran de 
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre 
l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021. 
 
4. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditació 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques privades 
sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya 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. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de justificar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 

 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  

 
1) Còpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
 
2) El formulari de la sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, de subvenció que inclou:  

 
ANNEX 1: memòria del projecte/ activitat a realitzar pel qual es demana la subvenció i 
relació dels criteris valorables de la convocatòria d’acord amb el model normalitzat. 
 
La manca de presentació d’aquesta memòria dins del termini de presentació de 
sol·licituds establert a la base 6, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. 
 
ANNEX 2: pressupost d’ingressos i despeses previst per al projecte pel qual es demana 
la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. El pressupost d’ingressos no ha 
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d’incloure la subvenció sol·licitada a la Diputació. L’import sol·licitat no podrà ser superior 
al 50 % de la despesa pressupostada.  
 
ANNEX 3: declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat, declaració de les 
subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar les que s’obtinguin en el futur i declaració de compromís de compliment de les 
condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció. 
 
ANNEX 4: 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 (només en el cas de subvencions que 
financen activitats que poden implicar el contacte habitual amb menors d’edat). 
 
ANNEX 5: en cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, declaració de la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 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. 
 
ANNEX 6: declaració responsable sobre la documentació relativa a la personalitat 
jurídica de l’entitat: el peticionari declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de 
tota la documentació en vigor relativa a la personalitat jurídica de l’entitat a la qual 
representa i que podrà acreditar-la en qualsevol moment que li sigui requerida per la 
Diputació. O bé declaració que aquesta documentació ha estat lliurada amb anterioritat a 
la Diputació de Barcelona amb indicació de la data de presentació i del centre gestor on 
la va presentar. 
 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 

 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Hi haurà una sola convocatòria. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions començarà a l’endemà de la 
seva publicació al BOPB fins al 30 d’abril de 2021. 
 
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:  
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14 i 16.4) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds hauran de 
tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant la 
complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament pel 
representant legal o persona apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, 
DNIe, IdCAT Mòbil, Cl@ve, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la 
base 5 de la convocatòria.  
 

http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través de  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ a l’apartat de Subvencions, Àrea de 
Presidència.  
 
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 i 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 de les administracions 
públiques. En aquest supòsit, l’interessat/da haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General mitjançant correu electrònic adreçat a dsscg.sic@diba.cat i 
a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada, el mateix dia de la seva presentació, o, 
en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds.  
 
Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant per convocatòria. En cas de 
presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.  
 
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 de l’endemà que sigui 
notificat el requeriment, 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. 
 
No serà objecte de requeriment la manca de presentació de la memòria / projecte en els 
termes expressats a la base 5. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris determinats a la present base. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://www.diba.cat/web/registre
mailto:dsscg.sic@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris, aplicats d’acord amb la puntuació indicada fins a un màxim de 33 punts: 
 
a) Compromís municipal amb l’activitat Fins a 6 punts: 

 
Les entitats poden presentar un document de compromís de l’ajuntament on se celebra 
l’esdeveniment, declarant l’interès de la celebració del mateix pel municipi. S’acreditarà 
mitjançant declaració signada d’aquesta circumstància per part de l’alcalde/essa o 
regidor/a en qui delegui. 
 
Si l’esdeveniment té lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà mitjançant la declaració 
signada pel regidor/a del districte o el/la regidor/a de l’àrea temàtica relacionada amb 
l’esdeveniment o actuació. I en el supòsit que no hi hagi regidor/a de l’àrea temàtica 
relacionada o regidor/a de districte, podrà signar-se pel comissionat/ada.  

 

1 escrit de compromís municipal 5 punts 

Més d’un escrit de compromís municipal 6 punts 

 
b) Objecte on s’emmarqui l’activitat o projecte. Fins a 15 punts  

 

Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i 
múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la 
demarcació de Barcelona 

2 punts 

Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 
anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, 
tots ells amb repercussió local a la demarcació de 
Barcelona 

25 anys=2 punts 
50 anys=3 punts 
75 anys=4 punts 
+100 anys=5 punts 

Esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de 
commemoració aprovades per part de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2021 

3 punts 

Activitats relacionades amb l’organització de congressos, 
concursos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit 
internacional i de repercussió local a la demarcació de 
Barcelona 

3 punts 

Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries 
transversals de repercussió local a la demarcació de 
Barcelona 

2 punts 

 
En el supòsit que es tracti de commemoracions singulars múltiples de 5 a partir de 10 
anys i coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 anys de commemoració, se sumaran les 
puntuacions obtingudes pels dos conceptes. Per tant, les entitats que s’emmarquin en 
els 25, 50, 75 o 100 anys, seran considerades també activitats commemoratives a partir 
de 10 anys i múltiples de 5 i automàticament se’ls sumaran els punts corresponents per 
als dos conceptes.  

 
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb les dades 

de població de 2020 de l’Idescat, la puntuació serà la següent: (fins a 3 punts) 
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Municipis fins a 50.000 habitants 3 punts 

Municipis a partir de 50.001 habitants 2 punts 

 
Si l’activitat es realitza a més d’un municipi, es puntuarà en funció del que tingui més 
població. 
 

d) Metodologia (fins a 9 punts) 
 

Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats 
previstos de l’acció proposada 

fins a 4 punts 

Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació fins a 2 punts 

Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc. en 
l’activitat 

fins a 3 punts 

 
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 punts. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
 
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre els sol·licitants que hagin obtingut més d’11 punts, en relació amb els 
punts assignats. 
 
El crèdit previst serà de 300.000 € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/23101/48903 del pressupost de l’any 2021.   

 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en 
relació amb els punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la base 
9. 
 
A tots els projectes admesos se’ls atorgarà el mateix import per cada punt obtingut.  
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la 
totalitat de sol·licituds admeses. Es dividirà el total de consignació pressupostària existent 
pel sumatori de punts. Si encara resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al 
màxim d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.  
 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte 
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat. 
 
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 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General. 
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La proposta de concessió de les subvencions es formularà a través de l’òrgan instructor per 
un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança i que 
estarà integrat per les persones següents: 

 

 La presidenta de la Diputació de Barcelona o el diputat adjunt de Recursos Humans de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns. 

 El director de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General. 

 Un representant de l’àrea corresponent en funció de la matèria o la naturalesa de la 
subvenció.  

 
La cap de la Secció Administrativa de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General actuarà com a secretària de l’òrgan. 
  
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. 
 
13. Termini de resolució i de publicació 
 
Totes les sol·licituds presentades referents a la convocatòria s’examinaran en un sol 
procediment 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 LPAC, en tractar-
se d’actes integrats d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer 
en el termini de deu dies hàbils des de l’aprovació. 
 
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web 
següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
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 en què tingui lloc la publicació. 
 
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 
publicació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 

http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament 
les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la publicació de 
l’acord de concessió. 
 
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 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida. 

 

4. El beneficiari haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol 
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels 
requisits per a la concessió de la subvenció. 

 

5. 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.   

 

6. 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. 

 

7. El beneficiari haurà d’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. de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació. 

 
16. Despeses subvencionables 

 
Les despeses corrents subvencionables han de reunir els següents requisits generals:  
 
a) Han de ser despeses necessàries i corrents per respondre a la naturalesa de l’activitat 

subvencionada de caràcter no inventariable.  
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b) En les justificacions amb informe d’auditor, es consideraran despeses elegibles les 
despeses d’auditoria. La quantitat que es podrà justificar per aquest concepte serà com a 
màxim el 50 % de l’import d’aquesta despesa. 

 
c) Es podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització de 

l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 20 % de l’import de la subvenció 
concedida. La imputació d’aquesta despesa se certificarà mitjançant un escrit que emetrà 
l’entitat i acreditarà la vinculació de la despesa d’aquest personal amb l’activitat, la 
imputació del temps dedicat i el cost que suposa. Són subvencionables les cotitzacions a 
la Seguretat Social.  

 
d) El cost de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor mercat. 
 
e) Són subvencionables els impostos directes, com l'IRPF, o indirectes, com l'IVA, el qual 

només és elegible en els casos que l'entitat no el compensi o el recuperi. 
 
f) Seran subvencionables les despeses de les activitats que s’executin entre l’1 de gener 

de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
 
g) Aquestes despeses han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han d’estar efectivament 

pagades pel beneficiari/ària en el moment de la justificació.  
 
h) Té la consideració de despesa no subvencionable i no pot formar part del pressupost 

de l'acció subvencionada, la següent: 
 

- L'adquisició de béns per al funcionament ordinari de les entitats. 
- La construcció i adquisició de béns immobles, o obres de conservació o millora 

d'aquests béns. 
- L'adquisició de maquinària, utillatge, mobiliari i equipaments, incloent-hi equips 

informàtics, així com els treballs d'instal·lació i muntatge que requereixin. 
 

A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir 
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.  
 

- Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del contracte 
menor, el/la beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a 
diferents proveïdors i contractar la millor oferta relació qualitat - preu. Aquesta 
informació haurà de constar en la documentació que s’acompanyi a la justificació de 
la subvenció.  

 
- Despeses indirectes. En relació amb les despeses indirectes, hem d’entendre per 

despeses o costos indirectes aquells que són compartits per l’activitat subvencionada 
i per la resta d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària (ex.: gestoria, 
subministraments, lloguer, material d’oficina i consumibles...). L’import d’aquestes 
despeses no podrà superar el percentatge del 5 % respecte a l’import de les 
despeses directes elegibles que s’imputin a la subvenció de la Diputació. 

 
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-
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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’hagin pogut assolir, total 
o parcialment, però que la seva organització hagi comportat despeses directament 
destinades a l’objecte de la subvenció. 

 
17. Subcontractació 
 
No s’admetrà la subcontractació. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dels 
justificants que en aquesta s’exigeixen, dins del termini establert a tal efecte a la base 
següent. 
 
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 o declaració 
responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions.  
 
19. Termini, forma i lloc de justificació 
 
La justificació de la subvenció es presentarà una vegada finalitzada l’activitat, moment en el 
qual es podrà determinar el cost final de la mateixa. 
 
Les entitats que hagin finalitzat l’activitat subvencionada abans del 30 de juny de 2021, i que 
per tant puguin presentar el cost total de la mateixa, podran presentar la justificació final de 
l’activitat entre el 15 de setembre i el 30 de novembre de 2021. 
 
Les entitats que no hagin justificat en aquest primer termini o finalitzin l’activitat 
subvencionada fins al 31 de desembre de 2021, hauran de presentar la justificació final de 
l’activitat entre el 10 de gener i el 31 de març de 2022. 
  
Per a ambdós supòsits, els models normalitzats de la justificació es podran trobar al web de 
la Diputació de Barcelona a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions, i revestiran la 
forma de: 
 
- Per subvencions d’import superior a 20.000 € o pressupost de despesa superior a 

100.000 €, la justificació es realitzarà mitjançant informe d’auditor, d’acord amb el model 
creat a aquest efecte, que contindrà: 

 
- Memòria de l’actuació  
- Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat subvencionada que contingui: 

 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat. 
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 

d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència.  
 Liquidació del cost final de l’activitat. 

 

http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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- Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat 
subvencionada (base 23). 

- Informe de l’auditor, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, que revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
 
Aquest informe auditor haurà de fer referència als imports de pressupost inicial i cost 
final de l’activitat, i fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació 
entre ambdós imports; la correcta imputació de la despesa indirecta amb els límits 
assenyalats en aquest acord; la despesa de personal i els costos que se’n derivin; i, si 
escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei general de 
subvencions. 

 
- Per subvencions d’import fins a 20.000 €, compte justificatiu simplificat, d’acord amb 

el model creat a aquest efecte, que contindrà: 
 

- Memòria de l’actuació  
- Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de: 

 

 Relació de despeses justificatives del 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 

 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència  

 
- Si escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei 

general de subvencions. 
- Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat 
subvencionada (base 23).  

 
Per a les concessions d’import superior a 3.000 €, les entitats beneficiàries hauran 
d’adjuntar, en el moment de la presentació del compte justificatiu simplificat, totes les 
factures que imputin a la subvenció concedida per la Diputació, així com els 
comprovants de pagament d’aquestes factures, i la declaració responsable de la 
validesa d’aquests justificants.  
 
Per a les concessions d’import inferior o igual a 3.000 €, aquesta Direcció podrà 
sol·licitar un mostreig de factures per tal d’obtenir una evidència raonable de 
l’adequada aplicació de la subvenció. 
 
En qualsevol cas, aquesta Direcció per tal de comprovar el compliment correcte de la 
subvenció podrà requerir qualsevol factura imputada a l’activitat subvencionada.  
 
L’import final de la subvenció no podrà ser superior al 50 % del cost final de l’activitat.  

 
Lloc de presentació: 
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Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona, i a l’apartat de Presidència: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/ . 
 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. Deficiències en la justificació:  
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades, i 
disposarà d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per esmenar-les, a partir de 
l’endemà que sigui notificat amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o 
a la reducció de la subvenció segons correspongui. 
 
2. Manca de justificació: 
 
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. La manca de justificació en els termes establerts a la base 19 suposarà la 
revocació de la subvenció concedida. 
 

21. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa 
activitat per altres àrees de la Diputació de Barcelona. 
 
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, en el moment de la justificació, la petició i/o 
obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 
 
22. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions, i a la web de la Diputació de Barcelona. 
 
23. 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. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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24. Causes de reintegrament  
 
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.  
 
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. 
 
25. Obligats al reintegrament   
 
Respondran solidàriament les persones físiques integrants de les entitats que gaudeixin de 
la condició de persones beneficiàries. 
 
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. 

 
26. 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. 
 
27. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, 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, de 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. 
 
28. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, la Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades en relació amb 
aquesta convocatòria amb la finalitat de gestionar-la i no es cediran sense el seu 
consentiment o una previsió legal, sent conservades de forma permanent amb finalitats de 
gestió documental i d’arxiu.  
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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 dpd@diba.cat des 
d’on el Delegat/a de Protecció de Dades l’atendrà. 
 
Encara que per aquesta via se li hagi pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la 
seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a:  
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 
 
Les persones interessades poden 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/ o presencialment a les 
oficines del Registre https://www.diba.cat/web/registre/. 

 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 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 ......... de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es convoquen subvencions de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona , a 
favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local – any 2021. 
 
BDNS: 
Codi convocatòria: 202120215120012363 
 
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/presidencia-subvencions.  
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiàries les persones jurídiques privades sense ànim de lucre. 
 
Els requisits per a la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5. 
 
Segon. Objecte 

 
L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objecte:  

 

mailto:dpd@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/
https://www.diba.cat/web/registre/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=ca&tl=es&u=http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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 Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona. 

 Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir 
commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació 
de Barcelona.  

 Esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021. 

 Activitats relacionades amb l’organització de congressos, concursos, simposis, jornades, 
cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de 
Barcelona. 

 Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local 
a la demarcació de Barcelona.  

 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en 
relació als punts assignats en la valoració obtinguda. 
 
El crèdit previst serà de 300.000 €, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/23101/48903 del pressupost de l’any 2021.  
A tots els projectes admesos se’ls atorgarà el mateix import per cada punt obtingut.  
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la 
totalitat de sol·licituds admeses. Es dividirà el total de consignació pressupostària existent 
pel sumatori de punts. Si encara resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al 
màxim d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte 
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions començarà a l’endemà de la 
publicació al BOPB i finalitzarà el 30 d’abril de 2021. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria de l’any 2021 s’hauran de 
destinar a finançar activitats relatives a commemoracions d’esdeveniments, per a 
commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021 i per a 
activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local, totes elles realitzades dins del 
període comprès entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021. 
 
Les entitats que hagin finalitzat l’activitat subvencionada abans del 30 de juny de 2021, i que 
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per tant puguin presentar el cost total de la mateixa, podran presentar la justificació final de 
l’activitat entre el 15 de setembre i el 30 de novembre de 2021.  
 
Les entitats que no hagin justificat en aquest primer termini o finalitzin l’activitat 
subvencionada abans del 31 de desembre de 2021, hauran de presentar la justificació final 
de l’activitat entre el 10 de gener de 2022 i el 31 de març de 2022. 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 

 Potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil 

 Potenciar el suport i assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de 
Barcelona.” 

 

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexos I i II 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 de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (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 model de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex III, 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. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit de 300.000 € (tres-cents mil euros) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10500/23101/48903 del pressupost de despeses de l’any 
2021 de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria 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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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI (Exp. núm. 
2021/0005113).- 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. En data 11 de març de 2021, la Gerència de Serveis d’Educació ha emès informe 

en què proposa la creació del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030, com 
un programa sectorial en el marc del Programa general d’inversions del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. A continuació es reprodueix 
l’apartat “Antecedents” de l’esmentat informe: 

 
“El programa sectorial d’Equipaments Responsables 2030, impulsat pels Serveis 
d’Educació, pertany al Fons de prestació de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, en 
concret, a la línia 5 “Suport a l’Educació, a l’Esport i a la Cultura” del Pla de Xoc de la 
Diputació de Barcelona. Aquest programa és un dels instruments habilitats per promoure la 
recuperació econòmica i social que afavoreixi la reparació dels danys causats per la COVID-
19, i que al mateix temps, ens permeti abordar els reptes ecològics, digitals i de cohesió 
social que existeixen avui en dia en l’àmbit educatiu. S’articula en base a l’article 10.5 del 
Pla de Concertació XGL 2020-2023. 
 
El present programa està en sintonia amb l’impuls europeu de reconstruir els països de la 
Comunitat des d’una perspectiva verda, digital i resilient per poder abordar els reptes i les 
oportunitats de les transicions ecològiques i digitals i esdevenir societats més justes, 
modernes, sostenibles i inclusives. 
 
Els equipaments educatius, en tant que espais públics relacionals amb i entre la ciutadania, 
són una oportunitat per als ens locals per impulsar polítiques públiques transformadores i 
vertebradores de canvi ecològic i social, com pot ser la lluita contra el canvi climàtic 
mitjançant mesures d’eficiència energètica o bé el foment d’una ciutadania amb majors 
capacitats per fer front a la desigualtat. Aquests espais, així mateix, poden esdevenir una 
eina de sensibilització i tenir un efecte demostratiu que catalitzin canvis en d’altres àmbits. 
Així doncs, els equipaments educatius preferiblement destinataris d’aquest programa són: 
 

 escoles públiques d'infantil i primària 

 escoles bressol municipals 

 escoles municipals de música i arts 

 escoles municipals d'educació especial 

 escoles municipals de formació de persones adultes 

 
Entre aquests equipaments, les escoles d’educació infantil i primària són especialment 
significatius atès que els ajuntaments han de garantir la seva conservació i el seu confort a 
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través del manteniment, la neteja i la cobertura dels seus subministres, en el marc de la 
normativa competencial vigent. 
 
I d’altra banda, fem referència als centres de titularitat pròpiament municipal, en concret a 
les 593 escoles municipals; entre d’altres les escoles bressol, les escoles de música i arts, 
les escoles de persones adultes i les d’educació especial. 
 
En definitiva, entre els centres de titularitat municipal i els de l'administració educativa, hi ha, 
actualment, un total de 1.414 equipaments educatius a la província que representen un 
capital valuosíssim per la funció educativa del país i pel futur de la cohesió social. 
 
En la situació actual, destaca el fet que el parc d’escoles està envellit i els aspectes de 
manteniment són una de les majors fonts de queixa de les famílies dels municipis pel seu 
estat de conservació, així com per la poca eficiència de les seves instal·lacions.  
 
Són necessàries inversions en clau de digitalització, eficiència energètica i actualització que 
permetin un millor ús dels espais, una millor adaptació a l’activitat principal resolent dèficits 
històrics en els equipaments i donar suport a les necessitats actuals de processos 
d’aprenentatge més complexes, com el règim de semipresencialitat. A la vegada cal obrir i 
connectar els espais educatius a la col·laboració amb l’entorn i dotar-los de funcionalitat 
com espai públic, i compensatori d’espais privatius, de forma que reverteixin en una millora 
en la igualtat, la cohesió social i l’aprofitament per part de la ciutadania. 
 
Per portar a terme aquest impuls es requereixen unes inversions i uns recursos que ara per 
ara difícilment poden ser aportats, en exclusivitat, per part dels ajuntaments. 
 
Objectius 
 
Execució d’accions i prestació de recursos adreçats als centres educatius vinculades a 
operacions de manteniment i millora que generin transformacions socials i ambientals en 
l’àmbit: de la digitalització, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, la 
igualtat de gènere, la inclusió social i l’atenció als col·lectius més vulnerables, la informació i 
la participació de la comunitat educativa per tal que els centres educatius esdevinguin 
equipaments comunitaris responsables en la transformació social. 
 
L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible orienten globalment l’acció 
de la Diputació de Barcelona mitjançant el Pla de Mandat on s’estableix com a missió “el 
reforç dels governs locals mitjançant diferents mecanismes de cooperació, amb la finalitat 
que puguin exercir les seves competències i prestar serveis de qualitat, contribuint a l’horitzó 
d’una ‘nova normalitat’ que sigui més inclusiva socialment, més respectuosa amb el medi 
ambient i que impulsi la represa i la dinamització econòmica a tots els pobles i ciutats”. 
 
En el marc de Pla de Mandat, l’objectiu del programa “Pla de xoc d’Equipaments 
Responsables 2030”, és habilitar una línia de suport econòmic adreçada a finançar les 
inversions i actuacions necessàries per tal transformar els edificis i equipaments educatius 
(un total de 1.414 a la província) i que puguin esdevenir espais inclusius, igualitaris i 
sostenibles mediambientalment. 
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En aquest sentit, no hi ha dubte que, atès la quantitat d’equipaments educatius i l’impacte 
que tenen en la població que se’n beneficia, aquesta línia de millora aporta un elevat valor 
afegit als municipis. 
 
L'impacte dels destinataris directes d'aquest programa s'ha estimat en 325.746 alumnes, 
dels quals 265.279 alumnes corresponen a les escoles municipals d'infantil i primària i 
60.467 alumnes a les escoles municipals. 
 
És important tenir en compte que les inversions i les actuacions a finançar han de permetre 
avançar cap a la promoció d’uns estàndards de qualitat en sostenibilitat i cohesió social que, 
atenent al desenvolupament de les diverses normatives mediambientals i socials actuals, 
qualsevol equipament educatiu estigués en condicions de complir. I d’altra banda, uns 
estàndards que en el futur puguin ser objecte de reconeixement mitjançant el disseny d’un 
distintiu o certificació que permeti acreditar els assoliments en aquests àmbits. 
 
Així mateix caldrà incorporar a totes les actuacions presentades les accions pertinents 
d’informació, participació i rendiment de comptes amb la comunitat educativa del territori, en 
la línia de promoure la cogovernança educativa.” 

 
2. El Pla de xoc d’equipaments responsables 2030 que es proposa aprovar té per 

objecte el finançament d’inversions als centres educatius que generin 
transformacions socials i ambientals en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat, 
l’accessibilitat, la lluita contra el canvi climàtic, la igualtat de gènere, la inclusió 
social i l’atenció als col·lectius més vulnerables, la informació i la participació de la 
comunitat educativa; per tal que els centres educatius esdevinguin equipaments 
comunitaris responsables en la transformació social. 

 
3. Vist que, mitjançant el Pla de xoc d’equipaments responsables 2030 es pretén 

finançar inversions locals, es considera que l’instrument per articular-lo ha de ser el 
programa sectorial, el qual, d’acord amb la clàusula 10.5 del Protocol general del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, complementa el Programa 
general d’inversions amb relació a àmbits inversors que la Diputació de Barcelona 
consideri necessari reforçar amb caràcter addicional. 

 
4. El programa compta amb un pressupost de 6.260.000,00 euros a càrrec del 

pressupost de l’any 2021. Són destinataris els ajuntaments de menys de 300.000 
habitants i les entitats municipals descentralitzades de la província amb un mínim 
d’un centre sufragat amb fons públics a partir del de les dades del Registre de 
Centres Docents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En 
total, 266 ajuntaments i 2 entitats municipals descentralitzades. 

 
5. Tot cercant la màxima agilitat i simplificació administratives, els ajuts objecte 

d’aquest programa tenen la naturalesa de fons de prestació, en consistir en 
transferències dineràries distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb 
l’objecte finançat, i es proposa aprovar les concessions en unitat d’acte juntament 
amb el present règim. 
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6. Per últim, en informe emès per la Direcció de Serveis de Cooperació Local en data 
17 de març de 2021, que s’incorpora al present expedient, es fa constar que els ens 
beneficiaris dels ajuts que es proposa aprovar han acreditat davant d’aquesta 
Diputació, en un termini inferior a sis mesos, estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments 
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de desembre de 2019, que li atribueix la competència per aprovar la creació 
de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs en desplegament del Pla 
Xarxa de Governs Locals. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa 
sectorial PGI, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, i el seu règim regulador, que es conté en l’annex 1 que forma part del present 
dictamen. 
 
Segon. APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del Pla 
de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI: 
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Ens destinatari NIF ens 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Import mínim 
per ens (EUR) 

Import criteri 1 
(EUR) 

Import criteri 2 
(EUR) 

Import total 
concedit (EUR) 

Aj. Abrera P0800100J 23.501 0 1.500,00 15.024,58 0,00 16.524,58 

Aj. Aiguafreda P0801400C 5.336 0 1.500,00 3.411,72 0,00 4.911,72 

Aj. Alella P0800300F 18.999 0 1.500,00 12.146,18 0,00 13.646,18 

Aj. Alpens P0800400D 584 No aplica 1.500,00 373,26 0,00 1.873,26 

Aj. Ametlla del Vallès P0800500A 16.767 0 1.500,00 10.719,28 0,00 12.219,28 

Aj. Arenys de Mar P0800600I 28.975 1.771,22 1.500,00 18.524,41 2.933,66 22.958,07 

Aj. Arenys de Munt P0800700G 17.616 0 1.500,00 11.262,02 0,00 12.762,02 

Aj. Argentona P0800900C 23.498 1.567,00 1.500,00 15.022,45 2.595,41 19.117,86 

Aj. Artés P0801000A 11.451 0 1.500,00 7.320,79 0,00 8.820,79 

Aj. Avià P0801100I 4.749 0 1.500,00 3.035,86 0,00 4.535,86 

Aj. Avinyó P0801200G 4.888 0 1.500,00 3.125,17 0,00 4.625,17 

Aj. Avinyonet del 
Penedès 

P0801300E 3.674 0 1.500,00 2.349,02 0,00 3.849,02 

Aj. Badalona P0801500J 281.019 93.240,59 1.500,00 179.661,00 154.433,56 335.594,56 

Aj. Badia del Vallès P0831200A 24.949 7.825,42 1.500,00 15.950,14 12.961,17 30.411,31 

Aj. Bagà P0801600H 4.586 0 1.500,00 2.931,93 0,00 4.431,93 

Aj. Balenyà P0801700F 7.903 0 1.500,00 5.052,36 0,00 6.552,36 

Aj. Balsareny P0801800D 6.673 0 1.500,00 4.265,89 0,00 5.765,89 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 54.631 0 1.500,00 34.926,43 0,00 36.426,43 

Aj. Begues P0802000J 14.320 0 1.500,00 9.155,22 0,00 10.655,22 

Aj. Berga P0802200F 30.235 6.446,15 1.500,00 19.329,87 10.676,71 31.506,58 

Aj. Bigues i Riells P0802300D 18.036 0 1.500,00 11.531,02 0,00 13.031,02 

Aj. Borredà P0802400B 1.033 No aplica 1.500,00 660,57 0,00 2.160,57 

Aj. Bruc, El P0802500I 4.525 0 1.500,00 2.892,85 0,00 4.392,85 

Aj. Cabanyes, Les P0802700E 2.155 0 1.500,00 1.377,62 0,00 2.877,62 

Aj. Cabrera d'Anoia P0802800C 3.225 0 1.500,00 2.061,60 0,00 3.561,60 

Aj. Cabrera de Mar P0802900A 9.554 0 1.500,00 6.108,08 0,00 7.608,08 

Aj. Cabrils P0803000I 14.563 0 1.500,00 9.310,31 0,00 10.810,31 

Aj. Calaf P0803100G 7.558 1.828,00 1.500,00 4.831,77 3.027,70 9.359,47 

Aj. Calders P0803400A 2.297 0 1.500,00 1.468,29 0,00 2.968,29 
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Ens destinatari NIF ens 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Import mínim 
per ens (EUR) 

Import criteri 1 
(EUR) 

Import criteri 2 
(EUR) 

Import total 
concedit (EUR) 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 31.821 0 1.500,00 20.343,50 0,00 21.843,50 

Aj. Caldes d'Estrac P0803200E 6.341 3.021,00 1.500,00 4.053,88 5.003,66 10.557,54 

Aj. Calella P0803500H 33.967 12.851,33 1.500,00 21.715,78 21.285,55 44.501,33 

Aj. Calldetenes P0822400H 5.338 0 1.500,00 3.413,00 0,00 4.913,00 

Aj. Callús P0803700D 4.564 0 1.500,00 2.917,61 0,00 4.417,61 

Aj. Campins P0803800B 1.203 0 1.500,00 768,86 0,00 2.268,86 

Aj. Canet de Mar P0803900J 27.286 1.858,13 1.500,00 17.444,48 3.077,60 22.022,08 

Aj. Canovelles P0804000H 30.340 10.518,13 1.500,00 19.397,08 17.421,08 38.318,16 

Aj. Cànoves i Samalús P0804100F 6.603 0 1.500,00 4.221,41 0,00 5.721,41 

Aj. Canyelles P0804200D 9.469 0 1.500,00 6.053,53 0,00 7.553,53 

Aj. Capellades P0804300B 10.654 0 1.500,00 6.811,07 0,00 8.311,07 

Aj. Cardedeu P0804500G 32.726 0 1.500,00 20.922,33 0,00 22.422,33 

Aj. Cardona P0804600E 9.362 0 1.500,00 5.985,13 0,00 7.485,13 

Aj. Carme P0804700C 1.735 0 1.500,00 1.109,50 0,00 2.609,50 

Aj. Casserres P0804800A 3.447 0 1.500,00 2.203,68 0,00 3.703,68 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 41.938 0 1.500,00 26.811,96 0,00 28.311,96 

Aj. Castellbell i el Vilar P0805200C 7.676 0 1.500,00 4.907,54 0,00 6.407,54 

Aj. Castellbisbal P0805300A 23.503 0 1.500,00 15.025,64 0,00 16.525,64 

Aj. Castellcir P0805400I 1.642 0 1.500,00 1.049,74 0,00 2.549,74 

Aj. Castelldefels P0805500F 98.834 15.567,69 1.500,00 63.186,69 25.784,63 90.471,32 

Aj. Castellet i la 
Gornal 

P0805700B 5.076 0 1.500,00 3.245,06 0,00 4.745,06 

Aj. Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 363 No aplica 1.500,00 232,19 0,00 1.732,19 

Aj. Castellfollit del Boix P0805800J 996 No aplica 1.500,00 636,61 0,00 2.136,61 

Aj. Castellgalí P0806000F 4.543 0 1.500,00 2.904,58 0,00 4.404,58 

Aj. Castellnou de 
Bages 

P0806100D 3.130 0 1.500,00 2.001,07 0,00 3.501,07 

Aj. Castellolí P0806200B 1.389 0 1.500,00 887,95 0,00 2.387,95 

Aj. Castellterçol P0806300J 5.408 0 1.500,00 3.457,68 0,00 4.957,68 
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Ens destinatari NIF ens 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Import mínim 
per ens (EUR) 

Import criteri 1 
(EUR) 

Import criteri 2 
(EUR) 

Import total 
concedit (EUR) 

Aj. Castellví de la 
Marca 

P0806400H 3.420 0 1.500,00 2.186,29 0,00 3.686,29 

Aj. Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 4.162 0 1.500,00 2.661,12 0,00 4.161,12 

Aj. Centelles P0806600C 14.711 0 1.500,00 9.405,30 0,00 10.905,30 

Aj. Cercs P0826800E 2.521 0 1.500,00 1.611,96 0,00 3.111,96 

Aj. Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 85.874 5.423,91 1.500,00 54.900,68 8.983,57 65.384,25 

Aj. Cervelló P0806700A 17.537 0 1.500,00 11.211,95 0,00 12.711,95 

Aj. Collbató P0806800I 9.192 0 1.500,00 5.876,37 0,00 7.376,37 

Aj. Collsuspina P0806900G 801 No aplica 1.500,00 512,29 0,00 2.012,29 

Aj. Copons P0807000E 717 No aplica 1.500,00 458,45 0,00 1.958,45 

Aj. Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 27.313 1.352,91 1.500,00 17.461,73 2.240,81 21.202,54 

Aj. Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 127.721 30.835,20 1.500,00 81.654,24 51.072,07 134.226,31 

Aj. Cubelles P0807300I 28.709 3.154,00 1.500,00 18.354,44 5.223,94 25.078,38 

Aj. Dosrius P0807400G 11.243 0 1.500,00 7.187,65 0,00 8.687,65 

Aj. Esparreguera P0807500D 38.601 0 1.500,00 24.678,25 0,00 26.178,25 

Aj. Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 71.845 6.503,45 1.500,00 45.931,77 10.771,60 58.203,37 

Aj. Esquirol, L' P0825400E 4.680 0 1.500,00 2.991,74 0,00 4.491,74 

Aj. Estany, L' P0807800H 910 No aplica 1.500,00 581,57 0,00 2.081,57 

Aj. Figaró-Montmany P0813300A 2.504 0 1.500,00 1.601,04 0,00 3.101,04 

Aj. Fogars de la Selva P0808100B 3.197 0 1.500,00 2.044,13 0,00 3.544,13 

Aj. Folgueroles P0808200J 4.840 0 1.500,00 3.094,14 0,00 4.594,14 

Aj. Fonollosa P0808300H 3.176 0 1.500,00 2.030,68 0,00 3.530,68 

Aj. Font-rubí P0808400F 3.082 0 1.500,00 1.970,08 0,00 3.470,08 

Aj. Franqueses del 
Vallès, Les 

P0808500C 35.575 5.091,00 1.500,00 22.744,02 8.432,18 32.676,20 

Aj. Garriga, La P0808700I 30.095 0 1.500,00 19.240,10 0,00 20.740,10 
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Ens destinatari NIF ens 
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Puntuació 

criteri 2 
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per ens (EUR) 
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(EUR) 

Import total 
concedit (EUR) 

Aj. Gavà P0808800G 71.740 5.041,82 1.500,00 45.864,49 8.350,72 55.715,21 

Aj. Gelida P0809000C 14.999 0 1.500,00 9.589,01 0,00 11.089,01 

Aj. Gironella P0809100A 9.905 0 1.500,00 6.332,68 0,00 7.832,68 

Aj. Granada, La P0809300G 4.724 0 1.500,00 3.020,29 0,00 4.520,29 

Aj. Granollers P0809500B 92.078 19.617,40 1.500,00 58.867,35 32.492,12 92.859,47 

Aj. Gualba P0809600J 3.363 0 1.500,00 2.150,15 0,00 3.650,15 

Aj. Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 2.073 0 1.500,00 1.325,29 0,00 2.825,29 

Aj. Gurb P0809900D 5.736 0 1.500,00 3.667,28 0,00 5.167,28 

Aj. Hospitalet de 
Llobregat, L' 

P0810000J 324.988 151.527,38 1.500,00 207.770,92 250.973,42 460.244,34 

Aj. Hostalets de 
Pierola, Els 

P0816100B 6.261 0 1.500,00 4.002,76 0,00 5.502,76 

Aj. Igualada P0810100H 64.256 14.103,00 1.500,00 41.080,30 23.358,67 65.938,97 

Aj. Jorba P0810200F 1.840 0 1.500,00 1.176,06 0,00 2.676,06 

Aj. Llacuna, La P0810300D 1.991 903 1.500,00 1.272,87 1.495,63 4.268,50 

Aj. Llagosta, La P0810400B 25.230 7.548,33 1.500,00 16.129,74 12.502,24 30.131,98 

Aj. Lliçà d'Amunt P0810600G 28.239 0 1.500,00 18.053,72 0,00 19.553,72 

Aj. Lliçà de Vall P0810700E 12.832 0 1.500,00 8.203,74 0,00 9.703,74 

Aj. Llinars del Vallès P0810500I 19.198 1.669,67 1.500,00 12.273,82 2.765,45 16.539,27 

Aj. Lluçà P0810800C 617 No aplica 1.500,00 394,58 0,00 1.894,58 

Aj. Malgrat de Mar P0810900A 33.235 4.171,56 1.500,00 21.247,91 6.909,31 29.657,22 

Aj. Manlleu P0811100G 36.437 10.456,00 1.500,00 23.295,01 17.318,18 42.113,19 

Aj. Manresa P0811200E 112.948 37.617,79 1.500,00 72.209,48 62.306,01 136.015,49 

Aj. Martorell P0811300C 48.248 15.345,07 1.500,00 30.845,82 25.415,90 57.761,72 

Aj. Martorelles P0811400A 9.683 0 1.500,00 6.190,77 0,00 7.690,77 

Aj. Masies de Roda, 
Les 

P0811500H 1.592 0 1.500,00 1.017,73 0,00 2.517,73 

Aj. Masies de 
Voltregà, Les 

P0811600F 6.557 0 1.500,00 4.191,71 0,00 5.691,71 

Aj. Masnou, El P0811700D 40.944 0 1.500,00 26.176,03 0,00 27.676,03 
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Aj. Masquefa P0811800B 18.114 0 1.500,00 11.580,83 0,00 13.080,83 

Aj. Matadepera P0811900J 18.281 0 1.500,00 11.687,10 0,00 13.187,10 

Aj. Mataró P0812000H 177.130 65.694,91 1.500,00 113.242,71 108.809,89 223.552,60 

Aj. Mediona P0812100F 5.050 2.369,00 1.500,00 3.228,33 3.923,75 8.652,08 

Aj. Moià P0813700B 12.619 0 1.500,00 8.067,54 0,00 9.567,54 

Aj. Molins de Rei P0812200D 44.111 0 1.500,00 28.201,09 0,00 29.701,09 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B 77.235 8.322,58 1.500,00 49.377,78 13.784,62 64.662,40 

Aj. Monistrol de 
Calders 

P0812700C 1.555 0 1.500,00 994,05 0,00 2.494,05 

Aj. Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 6.570 1.569,50 1.500,00 4.200,38 2.599,55 8.299,93 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J 59.252 6.691,45 1.500,00 37.880,95 11.083,00 50.463,95 

Aj. Montesquiu P0813000G 2.264 0 1.500,00 1.447,71 0,00 2.947,71 

Aj. Montgat P0812500G 22.936 0 1.500,00 14.663,49 0,00 16.163,49 

Aj. Montmajor P0813100E 1.044 No aplica 1.500,00 667,61 0,00 2.167,61 

Aj. Montmeló P0813400I 17.098 0 1.500,00 10.931,23 0,00 12.431,23 

Aj. Montornès del 
Vallès 

P0813500F 30.058 3.328,80 1.500,00 19.216,66 5.513,46 26.230,12 

Aj. Montseny P0813600D 784 No aplica 1.500,00 500,96 0,00 2.000,96 

Aj. Muntanyola P0812800A 1.402 0 1.500,00 896,34 0,00 2.396,34 

Aj. Mura P0813800J 493 No aplica 1.500,00 314,92 0,00 1.814,92 

Aj. Navarcles P0813900H 12.007 0 1.500,00 7.676,55 0,00 9.176,55 

Aj. Navàs P0814000F 11.934 0 1.500,00 7.629,62 0,00 9.129,62 

Aj. Òdena P0814200B 7.580 0 1.500,00 4.846,22 0,00 6.346,22 

Aj. Olèrdola P0814400H 7.768 0 1.500,00 4.966,30 0,00 6.466,30 

Aj. Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 3.971 0 1.500,00 2.538,56 0,00 4.038,56 

Aj. Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 41.418 2.194,91 1.500,00 26.479,57 3.635,41 31.614,98 

Aj. Olivella P0814700A 8.080 1.967,50 1.500,00 5.165,40 3.258,75 9.924,15 

Aj. Olost P0814800I 2.632 0 1.500,00 1.682,85 0,00 3.182,85 
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Aj. Olvan P0814300J 1.894 0 1.500,00 1.210,67 0,00 2.710,67 

Aj. Oristà P0815000E 1.220 0 1.500,00 780,08 0,00 2.280,08 

Aj. Òrrius P0815200A 1.677 0 1.500,00 1.071,99 0,00 2.571,99 

Aj. Pacs del Penedès P0815300I 2.023 0 1.500,00 1.293,57 0,00 2.793,57 

Aj. Palafolls P0815400G 18.487 1.922,60 1.500,00 11.819,11 3.184,39 16.503,50 

Aj. Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 27.329 0 1.500,00 17.471,88 0,00 18.971,88 

Aj. Pallejà P0815600B 21.961 0 1.500,00 14.040,36 0,00 15.540,36 

Aj. Palma de Cervelló, 
La 

P5831301F 6.284 0 1.500,00 4.017,73 0,00 5.517,73 

Aj. Papiol, El P0815700J 8.517 0 1.500,00 5.444,90 0,00 6.944,90 

Aj. Parets del Vallès P0815800H 33.670 0 1.500,00 21.525,58 0,00 23.025,58 

Aj. Perafita P0815900F 903 No aplica 1.500,00 577,34 0,00 2.077,34 

Aj. Piera P0816000D 29.274 1.792,67 1.500,00 18.715,51 2.969,18 23.184,69 

Aj. Pineda de Mar P0816200J 47.110 23.986,29 1.500,00 30.118,51 39.728,27 71.346,78 

Aj. Pla del Penedès, 
El 

P0816300H 2.787 0 1.500,00 1.782,08 0,00 3.282,08 

Aj. Pobla de 
Claramunt, La 

P0816400F 4.678 0 1.500,00 2.990,44 0,00 4.490,44 

Aj. Pobla de Lillet, La P0816500C 2.400 0 1.500,00 1.534,06 0,00 3.034,06 

Aj. Polinyà P0816600A 16.511 0 1.500,00 10.556,10 0,00 12.056,10 

Aj. Pont de Vilomara i 
Rocafort, El 

P0818100J 8.028 0 1.500,00 5.132,14 0,00 6.632,14 

Aj. Pontons P0816700I 1.174 No aplica 1.500,00 750,60 0,00 2.250,60 

Aj. Prat de Llobregat, 
El 

P0816800G 96.066 8.173,13 1.500,00 61.416,61 13.537,07 76.453,68 

Aj. Prats de Lluçanès P0817000C 5.520 0 1.500,00 3.529,01 0,00 5.029,01 

Aj. Prats de Rei, Els P0816900E 1.194 0 1.500,00 763,24 0,00 2.263,24 

Aj. Premià de Dalt P0823000E 19.935 3.480,33 1.500,00 12.745,01 5.764,45 20.009,46 

Aj. Premià de Mar P0817100A 47.901 10.699,13 1.500,00 30.624,08 17.720,87 49.844,95 

Aj. Puigdàlber P0817300G 1.165 0 1.500,00 744,98 0,00 2.244,98 
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Aj. Puig-reig P0817400E 8.741 0 1.500,00 5.588,54 0,00 7.088,54 

Aj. Rellinars P0817800F 1.788 0 1.500,00 1.142,80 0,00 2.642,80 

Aj. Ripollet P0817900D 62.302 11.753,70 1.500,00 39.830,58 19.467,55 60.798,13 

Aj. Roca del Vallès, La P0818000B 20.477 0 1.500,00 13.091,21 0,00 14.591,21 

Aj. Roda de Ter P0818200H 12.819 0 1.500,00 8.195,38 0,00 9.695,38 

Aj. Rubí P0818300F 113.393 26.197,00 1.500,00 72.494,02 43.389,86 117.383,88 

Aj. Rupit i Pruit P0818500A 606 No aplica 1.500,00 387,48 0,00 1.887,48 

Aj. Sabadell P0818600I 274.295 75.497,11 1.500,00 175.362,00 125.045,18 301.907,18 

Aj. Sallent P0819000A 13.275 0 1.500,00 8.487,18 0,00 9.987,18 

Aj. Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 60.088 18.723,50 1.500,00 38.415,33 31.011,57 70.926,90 

Aj. Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 46.507 0 1.500,00 29.732,81 0,00 31.232,81 

Aj. Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 21.128 1.855,50 1.500,00 13.507,61 3.073,25 18.080,86 

Aj. Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 12.291 0 1.500,00 7.857,94 0,00 9.357,94 

Aj. Sant Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 1.950 0 1.500,00 1.246,63 0,00 2.746,63 

Aj. Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 120.920 11.830,00 1.500,00 77.306,15 19.593,92 98.400,07 

Aj. Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 1.288 No aplica 1.500,00 823,56 0,00 2.323,56 

Aj. Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 7.145 0 1.500,00 4.567,62 0,00 6.067,62 

Aj. Sant Celoni P0820100F 32.301 2.015,11 1.500,00 20.650,94 3.337,61 25.488,55 

Aj. Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 8.495 0 1.500,00 5.430,84 0,00 6.930,84 

Aj. Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 121.015 3.316,71 1.500,00 77.367,47 5.493,43 84.360,90 
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Aj. Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 2.219 0 1.500,00 1.418,87 0,00 2.918,87 

Aj. Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 6.034 0 1.500,00 3.857,57 0,00 5.357,57 

Aj. Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 15.046 0 1.500,00 9.619,38 0,00 11.119,38 

Aj. Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 12.582 1.590,75 1.500,00 8.043,62 2.634,75 12.178,37 

Aj. Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 69.918 4.546,70 1.500,00 44.699,95 7.530,66 53.730,61 

Aj. Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 1.343 0 1.500,00 858,57 0,00 2.358,57 

Aj. Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 17.138 0 1.500,00 10.956,39 0,00 12.456,39 

Aj. Sant Fruitós de 
Bages 

P0821200C 17.109 0 1.500,00 10.938,10 0,00 12.438,10 

Aj. Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 7.338 0 1.500,00 4.691,59 0,00 6.191,59 

Aj. Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 2.929 0 1.500,00 1.872,85 0,00 3.372,85 

Aj. Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 20.897 0 1.500,00 13.359,64 0,00 14.859,64 

Aj. Sant Joan Despí P0821600D 55.893 3.263,52 1.500,00 35.733,67 5.405,35 42.639,02 

Aj. Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 513 No aplica 1.500,00 327,73 0,00 1.827,73 

Aj. Sant Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 6.572 0 1.500,00 4.201,62 0,00 5.701,62 

Aj. Sant Just Desvern P0821900H 33.086 2.074,44 1.500,00 21.152,75 3.435,88 26.088,63 

Aj. Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 5.168 0 1.500,00 3.304,15 0,00 4.804,15 

Aj. Sant Llorenç Savall P0822100D 5.146 0 1.500,00 3.290,03 0,00 4.790,03 
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Aj. Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 2.594 0 1.500,00 1.658,33 0,00 3.158,33 

Aj. Sant Martí de Tous P0822600C 2.688 0 1.500,00 1.718,23 0,00 3.218,23 

Aj. Sant Martí Sarroca P0822700A 6.806 0 1.500,00 4.350,91 0,00 5.850,91 

Aj. Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 764 No aplica 1.500,00 488,22 0,00 1.988,22 

Aj. Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 1.350 0 1.500,00 862,77 0,00 2.362,77 

Aj. Sant Pere de Ribes P0823100C 51.564 16.470,53 1.500,00 32.965,71 27.279,99 61.745,70 

Aj. Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 5.072 0 1.500,00 3.242,48 0,00 4.742,48 

Aj. Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 5.252 0 1.500,00 3.357,99 0,00 4.857,99 

Aj. Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 9.192 0 1.500,00 5.876,37 0,00 7.376,37 

Aj. Sant Pol de Mar P0823500D 10.817 0 1.500,00 6.915,75 0,00 8.415,75 

Aj. Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 4.945 2.317,00 1.500,00 3.161,32 3.837,63 8.498,95 

Aj. Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 4.615 0 1.500,00 2.950,15 0,00 4.450,15 

Aj. Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 35.309 0 1.500,00 22.573,46 0,00 24.073,46 

Aj. Sant Quirze Safaja P0823900F 1.400 0 1.500,00 894,95 0,00 2.394,95 

Aj. Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 24.004 0 1.500,00 15.346,21 0,00 16.846,21 

Aj. Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 6.729 0 1.500,00 4.301,66 0,00 5.801,66 

Aj. Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 18.758 1.953,40 1.500,00 11.992,42 3.235,40 16.727,82 

Aj. Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 12.748 0 1.500,00 8.150,01 0,00 9.650,01 
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Aj. Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 4.419 0 1.500,00 2.824,98 0,00 4.324,98 

Aj. Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 47.522 2.826,80 1.500,00 30.381,40 4.682,00 36.563,40 

Aj. Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 16.086 0 1.500,00 10.283,94 0,00 11.783,94 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 165.806 70.562,57 1.500,00 106.003,14 116.872,15 224.375,29 

Aj. Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 4.866 0 1.500,00 3.110,95 0,00 4.610,95 

Aj. Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 3.016 0 1.500,00 1.928,26 0,00 3.428,26 

Aj. Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 14.552 0 1.500,00 9.303,27 0,00 10.803,27 

Aj. Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 819 No aplica 1.500,00 523,61 0,00 2.023,61 

Aj. Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 19.560 5.842,86 1.500,00 12.504,88 9.677,47 23.682,35 

Aj. Santa Margarida i 
els Monjos 

P0825100A 15.010 1.919,00 1.500,00 9.596,02 3.178,42 14.274,44 

Aj. Santa Maria de 
Besora 

P0825300G 361 No aplica 1.500,00 230,76 0,00 1.730,76 

Aj. Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 1.963 0 1.500,00 1.254,92 0,00 2.754,92 

Aj. Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 18.517 2.407,50 1.500,00 11.838,27 3.987,52 17.325,79 

Aj. Santa Maria d'Oló P0825800F 2.252 0 1.500,00 1.439,47 0,00 2.939,47 

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 44.199 3.714,14 1.500,00 28.257,06 6.151,70 35.908,76 

Aj. Santa Susanna P0826100J 7.354 1.774,00 1.500,00 4.701,29 2.938,26 9.139,55 

Aj. Santpedor P0819100I 14.878 0 1.500,00 9.511,84 0,00 11.011,84 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF ens 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Import mínim 
per ens (EUR) 

Import criteri 1 
(EUR) 

Import criteri 2 
(EUR) 

Import total 
concedit (EUR) 

Aj. Sentmenat P0826700G 17.818 0 1.500,00 11.391,56 0,00 12.891,56 

Aj. Seva P0826900C 4.807 0 1.500,00 3.073,43 0,00 4.573,43 

Aj. Sitges P0827000A 49.365 9.851,00 1.500,00 31.560,14 16.316,12 49.376,26 

Aj. Sora P0827200G 475 No aplica 1.500,00 303,52 0,00 1.803,52 

Aj. Subirats P0827300E 6.502 0 1.500,00 4.157,02 0,00 5.657,02 

Aj. Súria P0827400C 11.802 0 1.500,00 7.545,31 0,00 9.045,31 

Aj. Taradell P0827800D 13.099 0 1.500,00 8.374,19 0,00 9.874,19 

Aj. Teià P0828100H 12.701 0 1.500,00 8.120,14 0,00 9.620,14 

Aj. Terrassa P0827900B 281.482 71.821,81 1.500,00 179.956,80 118.957,82 300.414,62 

Aj. Tiana P0828200F 17.302 0 1.500,00 11.061,48 0,00 12.561,48 

Aj. Tona P0828300D 16.245 0 1.500,00 10.385,56 0,00 11.885,56 

Aj. Tordera P0828400B 31.383 17.519,00 1.500,00 20.063,56 29.016,56 50.580,12 

Aj. Torelló P0828500I 26.544 0 1.500,00 16.970,14 0,00 18.470,14 

Aj. Torre de Claramunt P0828600G 7.717 1.870,50 1.500,00 4.933,94 3.098,09 9.532,03 

Aj. Torrelavit P0828700E 3.098 0 1.500,00 1.980,86 0,00 3.480,86 

Aj. Torrelles de Foix P0828800C 5.108 2.398,00 1.500,00 3.265,63 3.971,79 8.737,42 

Aj. Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 12.037 0 1.500,00 7.695,79 0,00 9.195,79 

Aj. Ullastrell P0829000I 4.482 0 1.500,00 2.865,46 0,00 4.365,46 

Aj. Vacarisses P0829100G 13.455 0 1.500,00 8.602,35 0,00 10.102,35 

Aj. Vallbona d'Anoia P0829200E 2.961 0 1.500,00 1.893,14 0,00 3.393,14 

Aj. Vallcebre P0829300C 557 No aplica 1.500,00 356,20 0,00 1.856,20 

Aj. Vallgorguina P0829500H 6.277 0 1.500,00 4.012,74 0,00 5.512,74 

Aj. Vallirana P0829600F 27.992 0 1.500,00 17.896,11 0,00 19.396,11 

Aj. Vallromanes P0829700D 5.428 0 1.500,00 3.470,44 0,00 4.970,44 

Aj. Vic P0829900J 72.386 16.566,96 1.500,00 46.277,56 27.439,70 75.217,26 

Aj. Vilada P0830000F 934 No aplica 1.500,00 597,11 0,00 2.097,11 

Aj. Viladecans P0830200B 98.484 8.959,60 1.500,00 62.962,95 14.839,71 79.302,66 

Aj. Viladecavalls P0830100D 14.770 0 1.500,00 9.442,79 0,00 10.942,79 

Aj. Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 63.526 18.251,82 1.500,00 40.613,21 30.230,32 72.343,53 
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Aj. Vilalba Sasserra P0830700A 1.666 0 1.500,00 1.065,04 0,00 2.565,04 

Aj. Vilanova de Sau P0830400H 697 No aplica 1.500,00 445,69 0,00 1.945,69 

Aj. Vilanova del Camí P0830300J 23.597 1.799,43 1.500,00 15.086,30 2.980,38 19.566,68 

Aj. Vilanova del Vallès P0831000E 10.960 0 1.500,00 7.006,91 0,00 8.506,91 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 99.197 19.104,18 1.500,00 63.418,75 31.642,08 96.560,83 

Aj. Vilassar de Dalt P0821300A 17.528 0 1.500,00 11.206,25 0,00 12.706,25 

Aj. Vilassar de Mar P0821700B 36.630 1.402,33 1.500,00 23.418,25 2.322,67 27.240,92 

Aj. Vilobí del Penedès P0830500E 2.419 0 1.500,00 1.546,37 0,00 3.046,37 

EMD de Sant Miquel 
de Balenyà 

P0800314G 2.830 No aplica 1.500,00 1.809,21 0,00 3.309,21 

EMD de Valldoreix P0800003F 16.326 No aplica 1.500,00 10.437,46 0,00 11.937,46 

    

402.000,00 4.100.600,00 1.757.400,00 6.260.000,00 
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Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de SIS MILIONS DOS-CENTS 
SEIXANTA MIL EUROS (6.260.000 EUR), a càrrec, en funció de la naturalesa jurídica 
dels beneficiaris, de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2021 G/80100/32000/76242 6.244.753,33 

2021 G/80100/32000/76842 15.246,67 

 
Quart. CONDICIONAR l’aplicació de la despesa a l’aprovació de la modificació de 
crèdit núm. 5/2021. 
 
Cinquè. APROVAR el formulari normalitzat de justificació de despeses dels ajuts 
atorgats en el marc del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa 
sectorial PGI, que es conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació del tràmit de justificació de despeses del Pla de xoc 
d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI, a la Seu Electrònica 
corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i aprovar la fitxa de 
l’esmentat tràmit, que es conté en l’annex 3 que forma part del present dictamen. 
 
Setè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica corporativa. 
 
Vuitè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats. 
 
Novè PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 

 
Annex 1 al dictamen d’aprovació del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. 
Programa sectorial PGI (exp. núm. 2021/0005113) 
 
Règim regulador 
 

Article 1. Objecte i objectius 
 
1. El Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI té per objecte el 

finançament d’accions als centres educatius que generin transformacions socials i 
ambientals en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la lluita contra el 
canvi climàtic, la igualtat de gènere, la inclusió social i l’atenció als col·lectius més 
vulnerables, la informació i la participació de la comunitat educativa; per tal que els centres 
educatius esdevinguin equipaments comunitaris responsables en la transformació social. 
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2. El programa consta de les dues línies que s’indiquen en aquest punt, amb una única 
dotació econòmica que els destinataris poden distribuir lliurament: 

 
A. Línia 1: Inversió per a la digitalització i sostenibilitat dels equipaments educatius. 

 
Les noves tecnologies permeten una supervisió, monitorització, gestió i control de les 
instal·lacions dels equipaments de forma integrada i una millora important en la 
comunicació amb els usuaris i en l'eficàcia i eficiència dels diferents serveis, així 
l’objecte de la inversió es dirigirà a un ampli seguit d’àmbits com: 

 

 La dotació de sistemes d'informació, de comunicacions, de virtualització i treball 
col·laboratiu, per millorar l’eficiència en la gestió i en la relació amb les persones 
usuàries. 

 La implantació de sistemes electrònics, elèctrics, hidràulics, informàtics i de 
telecomunicació, que millorin l’eficiència energètica i el consum de recursos. 

 La instal·lació d’elements amb energies renovables o implementació de sistemes 
passius d'estalvi energètic. 

 Les obres d’adequació d’espais educatius per millores en seguretat i higiene 
vinculades a les mesures preventives per lluitar contra la pandèmia. 

 Els sistemes de reciclatge de materials. 

 D’altres inversions vinculades a operacions de manteniment, gran manteniment i 
millora, així com actualització d’espais per dotar d’una millor funcionalitat i/o 
confort. 

 
B. Línia 2: Inversió i projectes per a la millora dels usos socials dels espais. 

 
La necessitat de desdoblar grups i de fomentar activitats a l’aire lliure durant la 
pandèmia ha fet que els patis i altres espais a l’aire lliure al voltant de les escoles 
agafin protagonisme com espais educatius. En paral·lel, sabem que l’ús de l’espai 
condiciona la construcció de rols socials i afavoreix o dificulta els processos d’inclusió. 
Cal rendibilitzar l’ús dels espais en clau comunitària, amb projectes que afavoreixin la 
connexió d’activitats dins i fora l’escola, el desenvolupament d’extraescolars i d’altres 
iniciatives amb la finalitat de generar vincles amb la comunitat i cohesió social, així 
l’objecte del fons serà aplicable a un ampli seguit d’iniciatives com: 

 

 Les obres de remodelació dels espais educatius, per accessibilitat, zonificació i 
arranjament de patis per a una distribució equitativa i eficient de l’espai. 

 Les modificacions substancials per canvi d’usos d’espais per esdevenir aptes per 
l’activitat educativa. 

 Les intervencions per a introduir vegetació i ombrejat de patis generació d’espais 
d’esbarjo saludables i /o adquisició d’elements de joc permanent o temporals per 
fomentar activitats i relacions diverses. 

 Els espais respectuosos amb l’activitat, l’esbarjo i l’ús de les noies i les joves. 

 Els espais d’integració sensorial. 

 La seguretat i pacificació dels entorns als centres educatius. 

 Els projectes que fomentin la connexió dels espais del centre educatiu amb agents 
educatius de l’entorn i que fomentin el desenvolupament d’activitats extraescolars 
per acompanyar el procés educatiu d’infants i joves. 
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3. Els equipaments educatius preferiblement objecte d’aquest programa són: 
 

 Escoles públiques d'infantil i primària. 

 Escoles bressol municipals. 

 Escoles municipals de música i arts. 

 Escoles municipals d'educació especial. 

 Escoles municipals de formació de persones adultes. 
 
4. El programa, en tant que instrument de què es dota, d’acord amb la clàusula 10.5 del 

Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, el Programa 
general d’inversions, està alineat amb els objectius específics d’aquest últim, i també té els 
objectius propis següents: 

 
a. Transformar els edificis i equipaments educatius dels municipis, per tal que esdevinguin 

espais renovats, sostenibles i digitalitzats. 
b. Fer dels edificis i equipaments educatius dels municipis espais oberts a l’entorn, de 

forma que reverteixin en una millora en la igualtat, la cohesió social i la 
coresponsabilitat per part de la ciutadania. 

 
Article 2. Destinataris 
 

1. Són destinataris del present programa els ajuntaments de menys de 300.000 habitants i 
les entitats municipals descentralitzades de la província amb un mínim d’un centre sufragat 
amb fons públics a partir del de les dades del Registre de Centres Docents del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

2. Per a calcular la població, s’ha considerat la que correspon al padró vigent, d’acord amb la 
normativa per la qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del 
padró municipal. 

 
Article 3. Quantia total i consignació pressupostària 
 
L’import total a aplicar és de SIS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA MIL EUROS (6.260.000 
EUR), amb la distribució que s’indica en aquest acord, en funció de la naturalesa jurídica 
dels beneficiaris: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2021 G/80100/32000/76242 6.244.753,33 

2021 G/80100/32000/76842 15.246,67 

 
Article 4. Naturalesa dels ajuts i procediment de concessió 
 
1. Els ajuts objecte d’aquest programa tenen la naturalesa de fons de prestació, en consistir 

en transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 

 
2. Es concedeixen pel procediment de concessió directa en el mateix acte en què s’aprova 

el present règim. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Article 5. Despesa elegible 
 
Les despeses elegibles seran de capítol 6 del pressupost de despeses dels ens executors 
vinculades a les dues línies de què es dota el programa. 
 
Article 6. Criteris de distribució de la quantia total 
 
1. Els ajuntaments de menys de 300.000 habitants i les entitats municipals 

descentralitzades de la província amb un mínim d’un centre sufragat amb fons públics a 
partir del de les dades del Registre de Centres Docents del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya són 266 i 2, respectivament. 

 
2. S’estableix un import mínim de 1.500,00 euros per ens destinatari; pel que es reserven 

402.000,00 euros de la quantia total. La quantia restant, 5.858.000,00 euros, es 
distribueix de la següent manera: 

 
1. Dimensió poblacional:  Grandària població     70 % 
2. Dimensió equitat:   Indicador de distribució de renda  30 % 

 
1) Dimensió poblacional  

 
El 70 %, 4.100.600,00 euros, distribuït per criteri poblacional, en funció de la població 
de l’ens destinatari, d’acord amb el següent procediment de càlcul: 

 

a. Càlcul del coeficient poblacional: 
 

El coeficient poblacional de cada ens es calcula a partir d’una fórmula progressiva 
basada en la població de l’ens: 

 
(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚 ℎ𝑎𝑏 𝑡𝑟𝑎𝑚) ∗ (𝑀í𝑛𝑖𝑚 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑟𝑎𝑚 − 𝑀à𝑥𝑖𝑚 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑟𝑎𝑚)

𝑀à𝑥𝑖𝑚 ℎ𝑎𝑏 𝑡𝑟𝑎𝑚 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚 ℎ𝑎𝑏 𝑡𝑟𝑎𝑚
+ 𝑀à𝑥𝑖𝑚 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑟𝑎𝑚 

 
Per a l’aplicació de la fórmula, prèviament es defineixen uns trams poblacionals. La 
finalitat de l’establiment d’aquests trams és que els ens locals menys poblats rebin 
més puntuació proporcionalment per habitant que els ens locals més poblats. 
 
A cada tram se li assigna un rang de coeficient segons la taula: 
 

Interval de població 
Coeficient 

poblacional 

Fins a 5.000 habitants De 2,25 fins a 2 

5.001 – 20.000 De 2 fins a 1,75 

20.001 – 50.000 De 1,75 fins a 1,5 

50.001 – 100.000 De 1,5 fins a 1,4 

100.001 – 300.000 De 1,4 fins a 1,2 
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b. Càlcul dels punts per població: 
 

Una vegada obtingut el coeficient poblacional de l’ens, es multiplica per la seva 
població. Així s’obté una puntuació que servirà de base de càlcul de l’assignació pel 
criteri poblacional. 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 
 

c. Càlcul de l’assignació pel criteri poblacional: 
 

L’assignació de cada municipi és directament proporcional a la seva puntuació. Es 
divideix la puntuació de cada ens entre la suma del total de puntuacions i es multiplica 
per la quantitat total a repartir per aquest criteri (4.100.600,00 euros), obtenint així 
l’import assignat. 

 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
∗ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 

 
2) Dimensió equitat 

 
El 30 %, 1.757.400,00 euros, distribuït per criteri de vulnerabilitat, segons el 
percentatge de seccions censals amb més del 25 % de la població amb ingressos per 
sota dels 10.000,00 euros, d’acord amb el següent procediment de càlcul: 

 
a. Indicador de vulnerabilitat: 

 
L’indicador de vulnerabilitat emprat és el percentatge de seccions censals amb més 
del 25 % de la seva població per sota dels 10.000,00 euros d’ingressos per unitat de 
consum. L’indicador s’ha elaborat a partir de les darreres dades de l’Atles de 
distribució de renda de les llars de l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest indicador 
permet detectar l’existència de territoris amb risc de vulnerabilitat i, per tant, on es 
pugui produir segregació. 

 
b. Càlcul dels punts per criteri de vulnerabilitat: 
 
Amb l’objectiu de ponderar l’assignació segons la grandària poblacional de l’ens, es 
multiplica l’indicador de vulnerabilitat (percentatge de seccions censals amb més del 
25 % de la població amb ingressos per sota dels 10.000,00 euros) de cada ens per la 
seva població, obtenint així la puntuació per criteri de vulnerabilitat. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 
 

c. Càlcul de l’assignació pel criteri de vulnerabilitat: 
 
L’assignació de cada ens és directament proporcional a la seva puntuació. Per 
obtenir-la, es divideix la puntuació de cada ens entre la suma del total de puntuacions 
i es multiplica per la quantitat total a repartir per aquest criteri (1.757.400,00 euros), 
obtenint així l’import assignat. 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡
∗ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 

 
Article 7. Centre gestor responsable 
 
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del programa és la Gerència de 
Serveis d’Educació. 
 

Article 8. Procediment electrònic 
 
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits del programa electrònicament. 
 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions (en endavant també PMT). 
 
3. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu 

ús se’n derivin. 
 
4. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
5. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i 

consultar l’estat de tramitació de l’expedient. 
 
6. En la regulació de cada tràmit, es determina les persones que, a més de les funcions del 

punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit. Les persones que tenen la 
funció de signatura del tràmit també són les que tenen la funció de signatura de les 
sol·licituds d’esmena del tràmit en el cas de requeriment. 

 
7. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit 

poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que 
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signador, prèvia acreditació d’aquesta 
circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa de la delegació, per tal 
de poder actualitzar el registre centralitzat de signadors admesos. 

 
8. La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic. 
 
9. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 
 
Article 9. Registre electrònic 
 
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut 

de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora 
d’entrada al Registre Electrònic General de la Diputació de Barcelona, el número de 
registre d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del 
Registre Electrònic General de la Diputació. 
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2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal. 
 
Article 10. Dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació 
 
1. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases d’aquesta convocatòria poden, 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 cal consultar al web els horaris i condicions per a la 
presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 

 
2. 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. 

 
3. En aquest darrer supòsit, l’interessat ha d’anunciar a la Diputació de Barcelona 

mitjançant correu electrònic adreçat a gs.educacio@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 
Article 11. Compatibilitat dels ajuts i inexistència de excés de finançament 
 
1. Els ajuts concedits en el marc del present programa són compatibles amb altres 

finançaments i ingressos provinents tant de la Diputació com d’altres administracions o 
ens privats per a la mateixa finalitat, sempre i quan s’especifiqui correctament l’import 
total de cada aportació, la part de despesa que s’imputa a cadascun i que, en el seu 
conjunt, no s’ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada. En aquest darrer cas, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2. En el moment de presentar les corresponents justificacions de despesa s’ha d’incloure 

una declaració expressa en el sentit exposat en el punt anterior. 
 
Article 12. Obligacions dels ens destinataris 
 
1. Els destinataris dels ajuts es comprometen, amb caràcter general, a observar les 

determinacions del present règim, a executar les activitats de conformitat amb els 
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, a presentar la 
corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents 
obligacions: 

 
a. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de la 

Intervenció General de la Diputació de Barcelona o del centre gestor de l’ajut, i 
aportar tota la informació que els sigui requerida amb relació a l’ajut concedit. 

b. Si es fa difusió de l’ajut, preveure la presència de la marca de la Diputació de 
Barcelona en un lloc preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu 
Electrònica de la Diputació. 
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c. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no 
inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 

d. Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
s’hagi declarat prèviament. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que corresponguin en 

cada cas i pot suposar la revocació o la reducció de l’ajut concedit, amb, si escau, el 
reintegrament. 

 
Article 13. Acceptació 
 
L’ajut s’entén acceptat tàcitament pel destinatari per la seva quantia total si, en el termini 
d’un mes, comptat des de la notificació, aquest no manifesta expressament la renúncia. 
 
Article 14. Execució 
 
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut inclou el període entre l’1 de gener de 2021 i 

el 31 de desembre de 2021. 
 
2. Els ens destinataris poden executar les actuacions que són objecte de suport en alguna 

de les modalitats següents: 
 

a. El mateix ens destinatari executa les actuacions, recorrent a l’externalització o per 
pròpia administració. 

b. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a altres ens instrumentals o dependents que 
formen part del seu sector públic, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de 
règim jurídic del sector públic i de contractació del sector públic. 

c. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. 

d. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l'execució 
conjunta de les actuacions amb un o diversos ens locals de la província de Barcelona, 
en els termes establerts per la normativa general aplicable. 

 
3. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la 

documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió 
del seu desenvolupament. 

 
Article 15. Terminis i procediment de justificació 
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2. Els períodes de justificació són: 
 

a. S’estableix una justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021. 
b. El període de justificació final comença l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 de març de 

2022. 
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3. La justificació s’ha de presentar a través del PMT. A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit 
el model normalitzat. 

 
4. Mitjançant el Portal de tràmits es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions 

presentades a la Diputació de Barcelona: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no 
de defectes esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes 
esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables. 

 
5. Les persones que ocupen el càrrec d’interventor/a i/o de secretari-interventor/a tenen les 

funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
Article 16. Condicions de justificació 
 
1. Les justificacions de despesa poden ser totals o parcials i s’han de presentar en el marc 

del termini establert a l’efecte. En cas de presentar justificacions parcials, es poden 
formalitzar fins a cobrir la totalitat de l’import atorgat al destinatari. 

 
2. Les despeses que es justifiquin s’han de correspondre amb obligacions reconegudes pels 

òrgans competents. 
 
3. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de 

Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

 
4. Les factures relatives a les despeses han d'estar datades d'acord amb el Reial decret 

1619/2012, de 30 de novembre, el qual aprova el Reglament que regula les obligacions de 
facturació, i s’han de referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució determinat. 

 
5. Si es justifiquen despeses no elegibles que impliquin un pagament a l'ens destinatari 

inferior a l'import justificat, el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar a l'ens, per 
tal que en prengui coneixement. 

 
6. L’import de l’ajut, juntament amb el de les subvencions concedides per entitats públiques o 

privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no pot ultrapassar el cost 
de l’actuació subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació de Barcelona reduirà 
l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
7. En cas que els ens instrumentals de l’ens destinatari executin i aprovin les despeses de 

les actuacions aprovades, en els termes de l’article 14 del present règim, cal que acreditin 
que tenen la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de conformitat amb la 
normativa vigent en matèria de règim jurídic del sector públic i de contractació. 
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8. En cas que els ens destinataris hagin efectuat un encàrrec a favor de consells comarcals, 
consorcis, mancomunitats o altres ens públics, en els termes de l’article 14 del present 
règim, cal que acreditin, en el mateix document de justificació de despesa, l’acord 
d’encàrrec previ corresponent i la data i diari oficial en que es va publicar l’instrument de la 
seva formalització. 

 
9. En els termes de l’article 14 del present règim, 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. 
 
Article 17. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia justificació de la despesa. 
 
Article 18. Revocació dels ajuts 
 
1. Els ajuts es poden revocar totalment o parcialment d’acord amb el procediment establert 

en el present règim. La revocació comporta la declaració de la pèrdua total o parcial al 
dret de cobrament i l’exigència de reintegrament dels imports pagats per avançat i no 
justificats degudament. 

 
2. Els ajuts també es poden revocar en els supòsits establerts en els articles 37 de la Llei 

General de Subvencions i 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, prèvia audiència de l’ens destinatari. 

 
Article 19. Tancament i liquidació 
 
1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el centre gestor 

ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze dies hàbils presentin les 
justificacions pendents o esmenin les que contenen defectes, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment 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. 

 
3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, la Direcció de Serveis de 

Cooperació Local ha de promoure la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no 
justificats, previ informe del centre gestor. 

 
4. Les acceptacions de les renúncies que es presentin abans de l’inici del tancament de 

programa també són promogudes pel centre gestor. 
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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. 

 
Article 20. Ampliació de terminis 
 
Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts concedits són improrrogables. 
 
Article 21. Seguiment i avaluació de resultats 
 
1. A l’efecte de retre comptes en relació amb la implementació i compliment dels objectius 

del programa, la Gerència de Serveis d'Educació ha de redactar un informe de 
seguiment i avaluació de resultats, en els tres mesos posteriors a la liquidació definitiva 
del programa. 

 
2. L’informe de seguiment i avaluació de resultats ha de contenir el següent: 
 

- Indicadors de context, que ajuden a contextualitzar el marc d’intervenció del programa 
i que permeten quantificar la problemàtica que es pretén contribuir a minimitzar. 
o Nombre d'escoles públiques d'infantil i primària a la província de Barcelona. 
o Nombre d'escoles bressol municipals a la província de Barcelona. 
o Nombre d'escoles municipals de música i arts. 
o Nombre d'escoles municipals d'educació especial. 
o Nombre d'escoles municipals de formació de persones adultes. 
(Totes aquestes dades sense Barcelona ciutat). 

 
- Indicadors directament vinculats al programa: 

 
a) Econòmics 

 
o Distribució econòmica segons les línies del Programa. 
o Grau d’execució pressupostària del Programa en el seu conjunt. 
o Grau d’execució pressupostària del Programa per línia d'actuació. 

 
b) Activitat 

 
o Distribució de les principals actuacions per a cada línia del Programa. 
o Nombre de centres educatius objecte de millora, per a cada línia, amb detall 

per tipus: 
 Nombre d'escoles públiques d'infantil i primària. 
 Nombre d'escoles bressol municipals. 
 Nombre d'escoles municipals de música i arts. 
 Nombre d'escoles municipals d'educació especial. 
 Nombre d'escoles municipals de formació de persones adultes. 

o Nombre estimat d’alumnes beneficiats pel programa, per a cada línia. 
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c) Satisfacció 
 

o Grau de satisfacció global amb el Programa. 
Valoració mitjana (de 0 a 10) dels ens locals beneficiaris en relació amb la 
satisfacció global. 

 
o Grau de satisfacció en relació amb la tramitació. 

Valoració mitjana (de 0 a 10) dels ens locals beneficiaris en relació amb la 
tramitació. 

 
o Grau de satisfacció en relació amb l’acompanyament i atenció rebuts per part 

del personal de la Diputació de Barcelona. 
Valoració mitjana (de 0 a 10) dels ens locals beneficiaris en relació amb 
l’atenció rebuda per part del personal de la Diputació de Barcelona. 

 
o Grau d’idoneïtat del Programa per a respondre a les necessitats del municipi en 

aquelles matèries a les quals el Programa dona resposta. 
Valoració mitjana (de 0 a 10) dels ens locals beneficiaris en relació amb la 
idoneïtat de les línies proposades. 

 
- Valoració de l’assoliment dels objectius del Programa i conclusions de l’avaluació dels 

resultats, fent especial èmfasi amb aquells aspectes vinculats amb la seva 
implementació. 

 
3. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon al centre gestor. 
 
4. L’informe de seguiment i avaluació de resultats s’ha de publicar al Portal de 

Transparència de la Diputació de Barcelona. 
 
5. A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció de Serveis de Cooperació Local es reserva 

la potestat de seleccionar un o diversos ajuts per tal de fer un seguiment i avaluació 
d’impacte específics. 

 
Article 22. Protecció de dades personals 
 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb 
la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió de la subvenció de la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de 
caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de 
forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 

 
2. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de dades per al registre i 

publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema Nacional de 
publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. 
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3. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
atendrà les persones que ho sol·licitin. 

 
4. Les persones que ho estimin oportú poden presentar una reclamació davant de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
 http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
5. Es poden exercir l’accés a la informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 

legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-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. 

 
Article 23. Règim jurídic 
 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del programa el 

Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona i les disposicions que el despleguen. 

 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del programa està constituït 

per: 
 

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

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

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

- Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

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

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 

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

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de dades físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades. 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, i Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, en aquells preceptes que no hagin estat derogats. 

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
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- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb 
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
Annex 2 al dictamen d’aprovació del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. 
Programa sectorial PGI (exp. núm. 2021/0005113) 
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Annex 3 al dictamen d’aprovació del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. 
Programa sectorial PGI (exp. núm. 2021/0005113) 
 
Justificació de despeses 
 
Què permet? 
 
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el 
marc del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Pla de xoc d’equipaments responsables 
2030. Programa sectorial PGI. 
 
Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per 
delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació. 
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Quan es pot demanar? 
 
Els períodes de justificació són: 
 
a. S’estableix una justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021. 
b. El període de justificació final comença l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 de març de 

2022. 
 

Quina documentació cal aportar? 
 
Formulari I4-003-20 
 
On i com es fa? 
 
Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu 
l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, 
annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació 
electrònicament. 
 
Quan es dona resposta? 
 
El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta 
l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. 
 

Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d’Educació.” 

 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Tarín (JUNTS) 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
diverses rectificacions i modificacions en 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 (Exp. 
núm. 2021/0000864).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent:  
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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). 
En data 25 de febrer de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha 
aprovat diverses rectificacions i modificacions en la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (AJG 40/21). 
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2. Amb posterioritat a això, s’ha posat de manifest la necessitat de procedir a noves 
rectificacions i modificacions. En aquest sentit, les modificacions esmentades en els 
punts 3 a 9 de la part expositiva afecten a les fitxes descriptives dels recursos, 
mentre que les esmentades en els punts 10 i 11 afecten al dictamen que va aprovar 
la convocatòria i/o al seu règim. 

 
3. En data 25 de febrer de 2021, el Servei de Planificació i Avaluació d’aquesta 

Diputació ha posat de manifest que en els dos recursos econòmics gestionats per la 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació “Recull d'activitats per als 
serveis locals d'ocupació: persones i empreses” i “Recull d'activitats de suport al 
teixit empresarial”, a banda dels dos compromisos de qualitat establerts per a tots 
els recursos econòmics, se’ls ha assignat un tercer compromís que no esqueia, i 
que cal eliminar. Per tant, i a l’efecte d’homologar-los a la resta de recursos 
econòmics catalogats, dels tres compromisos de qualitat associats actualment a 
aquests dos recursos: 

 
S’han de mantenir: 
 
Garantir que el 100 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol 
pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 
punts. 
 
Garantir que un mínim del 50 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre 
la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts. 
 
I s’ha d’eliminar: 
 
Garantir que un mínim del 80 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre 
l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 
10 punts. 
 

4. En data 1 de març de 2021, l’Oficina de Difusió Artística d’aquesta Diputació ha 
posat de manifest la necessitat de procedir a un lleuger ajust en els requisits de 
concessió del recurs “Exposicions itinerants d’art contemporani”. Aquests requisits 
són: 

 
 Complir els requeriments que es detallen al plec de condicions tècniques de 

l'exposició sol·licitada. 
 Assumir la part de les despeses de la itinerància que es detallen al plec de 

condicions tècniques. 
 

No obstant, el centre gestor explica que les despeses de la itinerància queden 
recollides en el dossier de l’exposició i no en el plec de condicions, tal i com es 
constata en https://www.diba.cat/es/web/oda/elogidelmalentes_sol%C2%B7licituds 
 

https://www.diba.cat/es/web/oda/elogidelmalentes_sol%C2%B7licituds
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Això és perquè el plec de condicions tècniques ja està aprovat i és el mateix per 
tota la itinerància, que té una durada de dos anys. Pel que fa a les depeses, no les 
van incloure en el plec de condicions tècniques perquè al llarg dels dos anys hi ha 
conceptes que poden canviar, com per exemple, totes les activitats al voltant de 
l’exposició, que amb la COVID-19, es fan segons permeten les mesures sanitàries 
aplicades en cada moment; i això fa que el concepte de la despesa es vagi 
adaptant, sense alterar el percentatge de cofinançament i l’import a assumir per 
l’ens. Per la qual cosa, els requisits haurien de ser: 
 
 Complir els requeriments que és detallen al plec de condicions tècniques de 

l'exposició sol·licitada. 
 Assumir la part de les despeses de la itinerància a càrrec de l'ajuntament que es 

detallen al dossier de l’exposició. 
 
5. En data 9 de març de 2021, l’Oficina Europa i Estratègia Internacional d’aquesta 

Diputació ha posat de manifest que en el seu recurs catalogat “Accions de caràcter 
europeu i internacional dels ens locals”, s’ha detectat un error material en la 
puntuació del criteri de valoració “Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de 
concepció, planificació, execució i innovació”, que en la fitxa descriptiva del recurs 
val un total de 55 punts. Aquest criteri està format per quatre subcriteris les 
puntuacions dels quals, en canvi, sumen 70 punts. Per tant, cal rectificar l’error 
material en la puntuació total del criteri, per fer que valgui 70 punts. 

 
D’altra banda a la fitxa descriptiva del recurs el subcriteri 4 d’aquest mateix criteri 
apareix numerat com a 3, cosa que també cal rectificar. 

 
6. En data 9 de març de 2021, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals i Desenvolupament Agrari d’aquesta Diputació ha emès l’informe que es 
transcriu a continuació: 

 
“Fets 
 
1. En data 06/11/2020 l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals i 

Desenvolupament Agrari, en endavant OTPMIFDA, va trametre a la Direcció de Serveis 
de Cooperació Local, en endavant DSCL, la base de dades Ofert@ amb la descripció i 
condicions dels recursos oferts per aquesta OTPMIFDA als ajuntaments en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. 

 
2. Un dels recursos oferts és el de “Prevenció incendis forestals: Obertura de 

franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de població” identificat amb el codi de recurs 
21230.” 

 
3. Segons constava en la base de dades ofert@, es preveia que les despeses elegibles 

fossin: 
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 Capítol 2: A excepció de les factures corresponents a l’execució dels treballs forestals 
en les parcel·les municipals. 

 Capítol 6: A excepció de les factures corresponents a l’execució dels treballs forestals 
en la franja exterior de protecció i les factures corresponents a la direcció facultativa 
de les obres. 

 
Aquesta proposta de distribució de capítols es va realitzar de forma diferent a anteriors 
convocatòries del catàleg per a aquest recurs, degut a la interpretació per part de la 
intervenció de la Diputació de Barcelona dels criteris d’execució en béns de titularitat 
pública, o no. En anteriors convocatòries del recurs equivalent a l’actual, els ajuntaments 
no havien manifestat cap inconvenient en aplicar el capítol 2 per a l’execució de les 
actuacions objecte de suport econòmic. 
 

4. Un cop realitzada la proposta esmentada, i de forma prèvia a l’aprovació del Catàleg de 
serveis, es van mantenir converses entre els responsables de l’OTPMIFDA i la DCSL, 
sobre l’afectació que aquesta distribució de capítols tindria sobre la planificació dels 
pressupostos de l’OTPMIFDA, degut a la impossibilitat de determinar “a priori” el nombre 
de sol·licituds dels ajuntaments referenciades a cada capítol, també de la problemàtica 
en l’aplicació de capítols diferents en l’execució d’una mateixa actuació en terrenys de 
diferent titularitat, i en la repercussió dels costos de Direcció d’obra associats. També es 
va posar de manifest que en l’aplicació del capítol 2 com a despesa elegible, tal com es 
venia fent habitualment, no s’havien detectat problemàtiques amb els ajuntaments. 

 
Fruit d’aquetes converses, i prèvies consultes entre la DSCL i Intervenció de la Diputació 
de Barcelona, es va determinar que l’únic capítol de despesa elegible seria el capítol 2, 
decisió molt ben valorada per l’OTPMIFDA per tal de prestar un servei eficient als 
ajuntaments destinataris d’aquest recurs. 

 
5. 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). 

 
6. En la publicació a la pàgina web del recurs “Prevenció incendis forestals: Obertura de 

franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de població” identificat amb el codi de recurs 
21230, consta en l’apartat corresponent que la despesa elegible és: 

 
 “Capítol 2. A excepció de: les factures corresponents a l'execució dels treballs 

forestals en les parcel·les municipals.” 
 
En ser un únic capítol de despesa elegible, el finalment permès, la part de text següent: “A 
excepció de: les factures corresponents a l'execució dels treballs forestals en les parcel·les 
municipals.”, queda fora de context i provoca confusió. 
 
Sol·licitud 
 
1. Que es revisi el redactat de l’apartat, Condicions de concertació – Condicions d’execució 

i justificació – Despeses elegibles, de la pàgina web de la fitxa del recurs “Prevenció 
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incendis forestals: Obertura de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de població” 
identificat amb el codi de recurs 21230 en el següent sentit: 

 
On posa: 
 

 “Capítol 2. A excepció de: les factures corresponents a l'execució dels treballs 
forestals en les parcel·les municipals.” 

 
Ha de posar: 

 
 “Capítol 2.” 

 
7. En data 11 de març de 2021, la mateixa Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari ha posat de manifest l’existència 
d’una incongruència entre la fitxa del recurs “Prevenció incendis forestals: 
Conservació de la infraestructura estratègica” i el règim de la convocatòria. Aquest 
recurs consisteix en un fons de prestació i, per tant, d’acord amb l’article 11.3 del 
règim de la convocatòria, no requereix de sol·licitud. Malgrat aquesta previsió, la 
fitxa del recurs incorpora un apartat “Condicions de sol·licitud”, en el qual 
s’estableix l’obligació d’annexar determinada documentació. Aquesta obligació s’ha 
de reubicar en l’apartat “Condicions d’acceptació”, amb el mateix contingut: 

 

Documentació 
que s'ha 
d'annexar: 

Per l'acceptació expressa del fons de prestació, cal adjuntar al PMT: 
- Formulari d'acceptació. 
- Acta d'acord de la comissió local de seguiment de les actuacions 
previstes al PPI, signada de forma conjunta per representants de 
l'ajuntament i de l'Agrupació de Defensa Forestal local (ADF). Haurà 
de constar la relació prioritzada i valorada de les actuacions amb 
necessitat d'execució que hagin estat acordades. Només en cas que 
no existeixi ADF local, l'acta es podrà formalitzar amb entitats locals, 
que no formin part del sector públic, amb objectius de prevenció 
d'incendis forestals, protecció o conservació del medi natural, en els 
seus estatuts.  
Si l'acta conté actuacions en basses o dipòsits en terrenys de 
titularitat privada, caldrà adjuntar document de compareixença o 
contracte d'aprofitament del bé entre l'ajuntament i la propietat, amb 
una vigència mínima de 5 anys, segons el qual quedi establert i 
regulat l'ús compartit de l'aigua per als mitjans d'extinció. 

 
8. En data 15 de març de 2021, la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 

Activitats d’aquesta Diputació ha emès informe en què es posa de manifest 
l’existència d’una incongruència entre la fitxa del recurs “Finançament per a la 
redacció de planejament urbanístic” i el règim de la convocatòria. En aquest sentit, 
malgrat que l’article 30.1 d’aquest últim estableix, pel que fa al pagament, que en 
els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva amb càrrec al capítol 4 
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del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, s’ha de pagar de manera 
anticipada el 100 per cent de l’ajut quan es produeixi l’acceptació, sempre que el 
pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert, la fitxa del recurs 
estableix, en l’apartat “Condicions d'execució i justificació” l’obligació d’acreditar una 
sèrie de punts, “Per al cobrament de l'ajut atorgat”. Atès que el règim, que preval, 
preveu en aquest cas el pagament avançat, s’ha de modificar aquesta condició i 
establir-la “Per a la justificació de l’ajut atorgat”. 

 
9. En data 15 de març de 2021, la mateixa Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats ha emès informe el contingut del qual es transcriu a 
continuació: 
 
“Des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats es vol realitzar una 
modificació en la Fitxa de catàleg del recurs “Xarxa de les agendes urbanes locals” amb id 
21300 que s’ofereix des del Servei d’Urbanisme de l’esmentada Gerència, pel que fa al 
període de sol·licitud. L’objecte de la correcció és modificar la data del referit termini, atès 
que es va produir un error en la complimentació en l’aplicació Ofert@ d’aquest apartat de la 
fitxa 
 
El període de sol·licitud ressenyat en la fitxa de Catàleg és la següent: 
2021: 01/02/2021 a 30/09/2021 
 
El període de sol·licitud proposat, és la següent: 
2021: 01/02/2021 a 31/12/2021 [...]”. 
 

10. En data 26 de febrer de 2021, la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
d’aquesta Diputació ha emès l’informe que es transcriu a continuació: 

 
“En data 11 de gener, la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, va fer arribar a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local les dades comptables de la Convocatòria 2021 
del Catàleg de serveis XGL 2021-2023. 
 
Les dades presentades en el cas Ajuts econòmics en concurrència competitiva, 
corresponents a l’orgànic del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana 
(60303), van ser: 

 
Centre 
gestor 
(Gerència) 

Unitat 
prestadora 

1. Orgànic 
pressupos
tari 

2. Aplicació 
pressupostària 
associada per 
bossa de vinculació 
cap. 4 

Import A 
cap.4 
2021 

Expedient 
SIGC 

Operació 
comptable 
"A" 

Observacions 

Gerència 
de Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

60303 G/60303/23110/46280 1.337.075,87 2021/0000464 2102000030 697.075,87 € 
en projectes 
convivència + 
640.000,00 € 
en PT_Barris 
motors 
transformació 
social 
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I hauria de dir: 

 
Centre 
gestor 
(Gerència) 

Unitat 
prestadora 

1. Orgànic 
pressupos
tari 

2. Aplicació 
pressupostària 
associada per 
bossa de vinculació 
cap. 4 

Import A 
cap.4 
2021 

Expedient 
SIGC 

Operació 
comptable 
"A" 

Observacions 

Gerència 
de Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

60303 G/60303/23110/46280 697.075,87 2021/0000464 2102000030 697.075,87 € 
Finançament 
en l'àmbit de 
la 
convivència i 
la diversitat 

 
Tot i desglossar correctament la distribució de recursos, al camp d’observacions de la 
graella, per error es va comptabilitzar dins l’autorització de despesa, núm. 2102000030, el 
crèdit disponible a l’aplicació pressupostària G/60303/23110/46281, un total de 640.000 €, 
destinat al Projecte Transformador de Barris i Comunitats i, aquest projecte, no forma part 
de la Convocatòria 2021 del Catàleg de serveis XGL 2021-2023. 
 

Així, segons l’acord núm. 13/21 aprovat per JdG, els 640.000 €, figuren com a quantia a 
destinar a ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la Convocatòria 2021 
del Catàleg de serveis XGL 2021-2023. 
 
Sol·licitem poder esmenar l’error per regularitzar-lo comptablement ajustant l’operació 
comptable d’autorització per alliberar els 640.000 € i destinar com a quantia total màxima a 
aplicar a ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la Convocatòria 2021 del 
Catàleg de serveis XGL 2021-2023, pel recurs Finançament en l'àmbit de la convivència i la 
diversitat, l’import total màxim de 697.075,87 €.”. 

 
Respecte d’aquesta petició, el centre gestor ha confirmat també que en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2021 no s’ha presentat cap sol·licitud relativa a l’àmbit 
“PT Barris motors transformació social”; per la qual cosa es considera que la 
modificació tampoc no comporta cap greuge comparatiu. 

 
11. Per últim, s’ha detectat l’existència d’un error en el règim de la convocatòria del 

Catàleg 2021 del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023. El seu article 23.3 diu 
que “Les sol·licituds estimades tenen garantida una aportació mínima de la 
Diputació de 1.500,00 euros o, en cas que l’import sol·licitat sigui inferior a 1.000 
euros, del 100 per cent de l’import sol·licitat [...]” quan hauria de dir “Les 
sol·licituds estimades tenen garantida una aportació mínima de la Diputació de 
1.500,00 euros o, en cas que l’import sol·licitat sigui inferior a 1.500,00 euros, del 
100 per cent de l’import sol·licitat [...]”; error que es considera oportú rectificar. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret núm. 14600/19, de 16 
de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de 
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desembre de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar el 
Catàleg de serveis i el seu règim. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR la fitxa descriptiva dels recursos “Recull d'activitats per als 
serveis locals d'ocupació: persones i empreses” i “Recull d'activitats de suport al teixit 
empresarial” pertanyents al Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona núm. 13/2021, de data 28 de gener de 2021, i modificat per dictamen de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 40/21, de data 25 de febrer de 
2021; en el sentit següent: 
 
Apartat “Compromisos de qualitat”, on diu: 
 
Garantir que el 100 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol 
pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts. 
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents. 
 
Garantir que un mínim del 50 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la 
quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts. 
 
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents. 
 
Garantir que un mínim del 80 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre 
l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 
punts. 
 
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents. 
 
Ha de dir: 
 
Garantir que el 100 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol 
pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts. 
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents. 
 
Garantir que un mínim del 50 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la 
quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts. 
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S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents. 
 
Segon. MODIFICAR la fitxa descriptiva del recurs “Exposicions itinerants d’art 
contemporani” pertanyent al Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona núm. 13/2021, de data 28 de gener de 2021, i modificat per dictamen de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 40/21, de data 25 de febrer de 
2021; en el sentit següent: 
 
Apartat “Requisits de concessió”, on diu: 
 
Complir els requeriments que es detallen al plec de condicions tècniques de l'exposició 
sol·licitada. 
 
Assumir la part de les despeses de la itinerància que es detallen al plec de condicions 
tècniques. 
 
Ha de dir: 
 
Complir els requeriments que és detallen al plec de condicions tècniques de l'exposició 
sol·licitada. 
 
Assumir la part de les despeses de la itinerància a càrrec de l'ajuntament que es 
detallen al dossier de l’exposició. 
 
Tercer. MODIFICAR la fitxa descriptiva del recurs “Accions de caràcter europeu i 
internacional dels ens locals” pertanyent al Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona núm. 13/2021, de data 28 de gener de 2021, i modificat per 
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 40/21, de data 25 
de febrer de 2021; en el sentit següent: 
 
Apartat “Criteris de valoració”, criteri “Grau de qualitat tècnica del projecte en 
termes de concepció, planificació, execució i innovació”, on diu: 
 
Puntuació: 55 
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:  
1. Abast del problema/necessitat o oportunitat que justifica l'actuació [15 punts]. 
2. Coherència de les i activitats a desenvolupar amb la necessitat/oportunitat 
plantejada i amb el calendari i els resultats esperats [25 punts].  
3. Compromís polític i grau d'implicació de les àrees municipals [10 punts].  
3. Coherència entre la dimensió i conceptes del pressupost amb les activitats previstes 
[20 punts]. 
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Ha de dir: 
 
Puntuació: 70 
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:  
1. Abast del problema/necessitat o oportunitat que justifica l'actuació [15 punts]. 
2. Coherència de les i activitats a desenvolupar amb la necessitat/oportunitat 
plantejada i amb el calendari i els resultats esperats [25 punts].  
3. Compromís polític i grau d'implicació de les àrees municipals [10 punts].  
4. Coherència entre la dimensió i conceptes del pressupost amb les activitats previstes 
[20 punts]. 
 
Quart. MODIFICAR la fitxa descriptiva del recurs “Prevenció incendis forestals: 
Obertura de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de població” pertanyent al 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, aprovat per 
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, de data 
28 de gener de 2021, i modificat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona núm. 40/21, de data 25 de febrer de 2021; en el sentit següent: 
 
Apartat “Condicions d'execució i justificació”, on diu: 
 
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: les factures corresponents a l'execució 
dels treballs forestals en les parcel·les municipals. 
 
Ha de dir: 
 
Despeses elegibles: Capítol 2. 
 
Cinquè. MODIFICAR la fitxa descriptiva del recurs “Prevenció incendis forestals: 
Conservació de la infraestructura estratègica” pertanyent al Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, aprovat per dictamen de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, de data 28 de gener de 2021, i 
modificat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 
40/21, de data 25 de febrer de 2021; per tal d’ubicar el contingut actual de l’apartat 
“Condicions de sol·licitud” – “Documentació que s’ha d’annexar” a “Condicions 
d’acceptació” – “Documentació que s’ha d’annexar”: 
 

Documentació 
que s'ha 
d'annexar: 

Per l'acceptació expressa del fons de prestació, cal adjuntar al PMT: 
- Formulari d'acceptació. 
- Acta d'acord de la comissió local de seguiment de les actuacions 
previstes al PPI, signada de forma conjunta per representants de 
l'ajuntament i de l'Agrupació de Defensa Forestal local (ADF). Haurà 
de constar la relació prioritzada i valorada de les actuacions amb 
necessitat d'execució que hagin estat acordades. Només en cas que 
no existeixi ADF local, l'acta es podrà formalitzar amb entitats locals, 
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que no formin part del sector públic, amb objectius de prevenció 
d'incendis forestals, protecció o conservació del medi natural, en els 
seus estatuts. 
Si l'acta conté actuacions en basses o dipòsits en terrenys de 
titularitat privada, caldrà adjuntar document de compareixença o 
contracte d'aprofitament del bé entre l'ajuntament i la propietat, amb 
una vigència mínima de 5 anys, segons el qual quedi establert i 
regulat l'ús compartit de l'aigua per als mitjans d'extinció. 

 
Sisè. MODIFICAR la fitxa descriptiva del recurs “Finançament per a la redacció de 
planejament urbanístic” pertanyent al Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona núm. 13/2021, de data 28 de gener de 2021, i modificat per 
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 40/21, de data 25 
de febrer de 2021; en el sentit següent: 
 
Apartat “Condicions d’execució i justificació”, on diu: 
 
Per al cobrament de l'ajut atorgat, l'ens local haurà d'acreditar: 
. Per a actuacions d'execució anual (2021): 
- despesa executada dins l'exercici 2021 corresponent als treballs objecte de 
l'actuació, per import igual o superior a l'ajut atorgat 
- l'acord d'aprovació corresponent a l'acabament de l'actuació (AV-POUM, Aprov. 
Inicial o Aprov. Definitiva en altres planejaments, segons el cas), assolit dins el període 
d'execució 
. Per a actuacions d'execució bianual (2021 i 2022): 
- 2021: despesa executada dins l'exercici 2021 corresponent als treballs objecte de 
l'actuació, per import igual o superior a l'ajut atorgat en l'anualitat 
- 2022: despesa executada dins l'exercici 2022 corresponent als treballs objecte de 
l'actuació, per un import igual o superior a l'ajut atorgat en l'anualitat; i l'acord 
d'aprovació corresponent a l'acabament de l'actuació (AV-POUM, Apr. Inicial o Aprov. 
Definitiva en altres planejaments, segons el cas), assolit dins el període d'execució. 
 
Ha de dir: 
 
Per a la justificació de l'ajut atorgat, l'ens local haurà d'acreditar: 
. Per a actuacions d'execució anual (2021): 
- despesa executada dins l'exercici 2021 corresponent als treballs objecte de 
l'actuació, per import igual o superior a l'ajut atorgat 
- l'acord d'aprovació corresponent a l'acabament de l'actuació (AV-POUM, Aprov. 
Inicial o Aprov. Definitiva en altres planejaments, segons el cas), assolit dins el període 
d'execució 
. Per a actuacions d'execució bianual (2021 i 2022): 
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- 2021: despesa executada dins l'exercici 2021 corresponent als treballs objecte de 
l'actuació, per import igual o superior a l'ajut atorgat en l'anualitat 
- 2022: despesa executada dins l'exercici 2022 corresponent als treballs objecte de 
l'actuació, per un import igual o superior a l'ajut atorgat en l'anualitat; i l'acord 
d'aprovació corresponent a l'acabament de l'actuació (AV-POUM, Apr. Inicial o Aprov. 
Definitiva en altres planejaments, segons el cas), assolit dins el període d'execució. 
 
Setè. MODIFICAR la fitxa descriptiva del recurs “Xarxa de les Agendes Urbanes 
Locals” pertanyent al Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
núm. 13/2021, de data 28 de gener de 2021, i modificat per dictamen de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona núm. 40/21, de data 25 de febrer de 2021; en el 
sentit següent: 
 
Període de sol·licitud, on diu: 
 
2021: 01/02/2021 a 30/09/2021. 
 
Ha de dir: 
 
2021: 01/02/2021 a 31/12/2021. 
 
Vuitè. MODIFICAR l’article 6.4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, aprovat per dictamen de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, de data 28 de gener de 2021, i 
modificat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 
40/21, de data 25 de febrer de 2021; en el sentit següent: 
 
On diu: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Gerència Unitat prestadora Nom del recurs 
Import 2021 

(EUR) 
[...]   Observacions 

[...]        

Gerència de Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

Finançament en l'àmbit de la 
convivència i la diversitat 

1.337.075,87 [...]   

697.075,87 € en 
projectes 

convivència + 
640.000,00 € en 

PT_Barris motors 
transformació social 

[...]        

Total 
  

29.198.162,03 [...]   
 

 
Ha de dir: 
 

Gerència Unitat prestadora Nom del recurs 
Import 2021 

(EUR) 
[...] 

  
Observacions 

[...]        

Gerència de Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

Finançament en l'àmbit de la 
convivència i la diversitat 

697.075,87 [...] 
   

[...]        

Total 
  

28.558.162,03 [...] 
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Novè. REDUIR, en virtut de la modificació aprovada en l’acord anterior del present 
dictamen, la despesa autoritzada per als recursos econòmics de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (acord 
tercer, punt a, del dictamen d’aprovació de la convocatòria); d’acord amb el detall 
següent: 
 

Número 
expedient 

SIGC 

Op. comptable 
d’ajustament de 

valor negatiu 

Posició op. 
comptable 

Aplicació 
pressupostària 

Import de a 
reducció 

(EUR) 

2021/0000464 2102900169 1 G/60303/23110/46280 640.000,00 

 
Desè. MODIFICAR l’article 23.3 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, aprovat per dictamen de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, de data 28 de gener de 2021, i 
modificat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 
40/21, de data 25 de febrer de 2021; en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
Les sol·licituds estimades tenen garantida una aportació mínima de la Diputació de 
1.500,00 euros o, en cas que l’import sol·licitat sigui inferior a 1.000 euros, del 100 per 
cent de l’import sol·licitat [...] 
 
Ha de dir: 
 
Les sol·licituds estimades tenen garantida una aportació mínima de la Diputació de 
1.500,00 euros o, en cas que l’import sol·licitat sigui inferior a 1.500,00 euros, del 100 
per cent de l’import sol·licitat [...] 
 
Onzè. DECLARAR que les rectificacions i modificacions aprovades en el present 
dictamen produeixen efectes a partir de l’aprovació de 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. 
 
Dotzè. FER EXTENSIVES les rectificacions i modificacions aprovades en el present 
dictamen a les fitxes descriptives dels recursos afectats pertanyents al Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat per dictamen de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona núm. 12/21, de data 28 de gener de 2021. 
 
Tretzè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present acte.” 
 
El diputat senyor Mut (ERC-AM) diu que la Junta de Govern va aprovar fa poc la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
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2023, i poc després va aprovar algunes rectificacions i modificacions en la 
convocatòria. Ara es proposa l’aprovació de noves rectificacions i modificacions. 
Demana conèixer els motius de les noves propostes que avui es proposa aprovar. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) respon que en acabar la sessió es posarà 
en contacte amb ell la persona responsable de l’àmbit per facilitar-li quanta informació 
consideri necessària. Afegeix que la informació pot ser facilitada a la resta de Grups i a 
aquells diputats i diputades que la demanin.  
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició de la despesa de diversos 
ajuts del Programa complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 (Exp. núm. 2016/0005360).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juny de 2016 

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

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

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

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

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

Guardiola de Berguedà, que es van periodificar per a l’exercici 2019. 
 
5. D’acord amb l’article 27 del règim del programa, el termini d’execució i justificació 

dels ajuts periodificats per a l’exercici 2019 havia de cloure el 15 d'octubre de 2020, 
però es va veure afectat per la suspensió de terminis acordada pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. A aquest efecte, la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de juliol de 2020, va establir 
que l’execució i justificació dels ajuts periodificats l’any 2019 havia de finalitzar el 15 
de novembre 2020 (AJG 335/20). 
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6. Mitjançant informe de data 19 de febrer de 2021, el centre gestor ha informat, 
respecte dels ajuntaments citats, el que es transcriu a continuació:  

 
“[...] 
 
[L’Ajuntament de Balsareny] presentà la justificació de despeses en temps i forma, per un 
import de 44.765,69 euros, que es verifica pel centre gestor el 5 de gener de 2021. 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà presentà la justificació de despeses, previ 
requeriment d’esmena, el 21 de desembre de 2020, per un import de 36.676,34 euros. Atès, 
que la justificació de despeses es refereix a actuacions executades en el termini establert, 
es verifica pel centre gestor el 23 de desembre de 2020. 
 
Els crèdits imputats a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/76261 de l’exercici 2020 
corresponents a les actuacions periodificades a l’anualitat 2019 no han estat incorporats al 
pressupost 2021 com a romanents.  
 
En conseqüència, s’emet el present informe als efectes de la tramitació del procediment per 
a aprovar el reconeixement de crèdit, d’acord amb el detall següent: 
 

Ens local Actuació 
Import 
(EUR) 

Balsareny 
16/X/230504 Arranjament del camí local del Pla de 
Vilamajor entre BP-4313 i la BV-4401 i la Rabeia 

44.765,69 

Guardiola de 
Berguedà 

16/X/230349 Arranjament i millora de diversos camins 
públics al municipi de Guardiola de Berguedà”. 

36.676,34 

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments 
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de desembre de 2019. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR un reconeixement de crèdit per import total de vuitanta-un mil 
quatre-cents quaranta-dos euros i tres cèntims (81.442,03 euros) per fer front a les 
despeses justificades del Programa complementari de millora de camins municipals 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, a favor de diversos ens beneficiaris 
d’ajuts. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-un mil quatre-cents 
quaranta-dos euros i tres cèntims (81.442,03 euros) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/76261 de l’exercici 2021, segons el detall següent: 
 

Ens local NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit (EUR) 
Operació 

comptable 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 

ARRANJAMENT DEL CAMI 
LOCAL DEL PLA DE VILAMAJOR 
ENTRE BP-4313 I LA BV-4401 I 

LA RABEIA 

16/X/230504 44.765,69 2103000452 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 

ARRANJAMENT I MILLORA DE 
DIVERSOS CAMINS PÚBLICS AL 

MUNICIPI DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

16/X/230349 36.676,34 2103000453 

   
 

81.442,03 
 “ 

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar la 
inadmissió a tràmit, per extemporani, del requeriment efectuat per l’Ajuntament 
del Bruc contra la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de l’any 
2018 amb termini d’execució fins el 30 de juny de 2019 i de justificació fins el 30 
de setembre de 2019 (Exp. núm. 2017/0009086).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 26 d’abril 

de 2018 (AJG 170/18), va resoldre el procediment per a la concessió d’ajuts 
econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de serveis de l’any 
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que el mateix òrgan havia 
aprovat el 18 de desembre de 2017 (AJG 689/17). 
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2. Entre d’altres ajuts, l’Ajuntament del Bruc va ser beneficiari de l’ajut següent: 
 

Ens Actuació Recurs 
Import 

concedit 
(EUR) 

Centre gestor Codi XGL 

Ajuntament 
del Bruc 

PAS ELEVAT 
PASSEIG 

DELS HEROIS 

Actuacions 
de seguretat 

viària 
urbana 

10.000,00 

Oficina Tècnica 
de Mobilitat i 

Seguretat Viària 
Local 

18/Y/256877 

 
3. Pel que fa a l’execució, aquest recurs tenia establerta una execució entre l’1 de 

gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, i un termini de justificació fins el 31 
de març de 2019, d’acord amb l’article 30 del règim del Catàleg 2018. 

 
4. Quant a les condicions de justificació, encara consultables a la seu electrònica de 

la Diputació (https://cataleg2018cercador.diba.cat/fitxa?id=18014&WPag=1), 
s’establia que calia presentar la documentació següent: 

 
- El formulari de justificació en funció del tipus d’execució. En el cas que ens 

ocupa, el formulari C4-001-18 (execució a càrrec de l’ens destinatari). 
- El formulari de dades tècniques C4-043. 
- Una memòria valorada signada per un tècnic. La presentació d’aquesta 

memòria era, a més, condició indispensable per a la justificació de la 
despesa. 

 
5. Prèvia l’oportuna sol·licitud de l’ens, per decret de la Presidència de la Diputació 

núm. 1433/18, de 18 de desembre de 2018, es van ampliar entre d’altres, els 
termini d’execució i de justificació de l’ajut concedit a l’Ajuntament del Bruc fins el 
30 de juny de 2019 i el 30 de setembre de 2019, respectivament. 

 
6. Entre el 18 de desembre de 2018 i el 22 de maig de 2019, el centre gestor 

d’aquest ajut va efectuar cinc requeriments d’esmena de la justificació presentada 
per l’Ajuntament del Bruc, atès que aquesta era incorrecta i insuficient. 

 
7. El contingut dels cinc requeriments degudament notificats, que són consultables 

en el Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), es 
reprodueix a continuació: 

 

Data del 
requeriment 

Contingut 

17/12/2018 

Segons els requisits indicats a la fitxa de Catàleg 2018, per tal de poder 
justificar la despesa cal adjuntar una memòria valorada de l'actuació 
signada per un tècnic competent. Per tant, per poder validar la 
justificació, cal que ens adjunteu la memòria valorada degudament 
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Data del 
requeriment 

Contingut 

signada per un tècnic competent. 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. Us podeu 
posar en contacte amb nosaltres al telèfon 93.402.21.95 

07/02/2019 
Segon conversa telefònica, fem requeriment d'esmena i restem a 
l'espera de rebre el formulari de la justificació de despeses degudament 
complimentat. 

01/04/2019 

Els formularis C4-001-18 i C4-043-18 s'han d'omplir correctament i és 
per això que us fem aquest requeriment d'esmena. 
Si necessiten qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb 
93.402.22.22 Ext. 37484. 

10/04/2019 

Us fem requeriment d'esmena de la justificació de despeses. És 
necessari que ens enviïn la memòria valorada de l'actuació i també els 
formularis necessaris perquè aquesta justificació sigui vàlida. 
Si necessiteu qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb el 93-
402.22.22 Ext. 37410. 

22/05/2019 

Us fem requeriment d'esmena degut a que el formulari C4-001-18 no 
està ben complimentat. 
Si necessiteu qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb nosaltres 
Tf.: 93.402.22.22 Ext. 37410 

 
8. Després del requeriment efectuat el 22 de maig de 2019, l’Ajuntament del Bruc ja 

no va tornar a presentar cap més justificació entre aquesta data i el 30 de 
setembre de 2019; data de finalització del termini per a presentar les justificacions. 

 
9. L’article 38 del règim del Catàleg 2018 disposa que els recursos es poden revocar 

d’acord amb el procediment establert per a l’audiència i tancament. A continuació 
es transcriu el que disposa l’article relatiu a l’audiència i tancament: 

 
“Article 40. Audiència i tancament  
 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació 

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

2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels imports no justificats. 

3. Per als ajuts econòmics, respecte de la liquidació provisional i la liquidació definitiva, 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 
39/2015. La publicació s’ha de realitzar en el termini màxim de deu dies des de 
l’aprovació. 

4. Per als fons de prestació, els actes de liquidació s’han de notificar a tots els 
destinataris en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació. 
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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.” 

 
10. D’acord amb aquest article i atès que el 30 de setembre de 2019 va finalitzar el 

termini per a la presentació de les justificacions, per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 13143/19, de 19 de novembre de 2019, es va 
aprovar la liquidació provisional i es va habilitar un període d’audiència de quinze 
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP) tal d’al·legar el que s’estimés pertinent i/o de 
presentar les justificacions pendents. 

 
11. La publicació de la liquidació provisional en el BOP, amb efectes de notificació a 

l’empara de l’article 40.3 del règim, es va efectuar el 22 de novembre de 2019. Per 
tant, el termini d’audiència va finalitzar el 16 de desembre de 2019. 

 
12. En l’apartat primer de la part dispositiva del referit decret es feia constar la part 

pendent per manca de justificació i en l’apartat cinquè s’establia el que es 
reprodueix a continuació: 

 
“Cinquè. HABILITAR, respecte de les liquidacions provisionals que s’inclouen en els 
apartats primer i segon de la part dispositiva d’aquest decret, un període d’audiència de 
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de la present resolució, per tal que els ens destinataris 
presentin la justificació pendent, així com també per tal d’al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts.” 

 
13. Durant el període habilitat d’audiència, l’Ajuntament del Bruc no va esmenar la 

justificació ni va fer al·legacions. 
 
14. Transcorregut el període d’audiència, i una vegada aixecada la suspensió dels 

terminis administratius l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial decret 537/2020, de 
22 de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i 
diverses mesures per a la reactivació gradual de l’activitat, es va poder procedir a 
la liquidació definitiva d’aquests ajuts, que va ser aprovada per la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona en data 30 de juliol de 2020 (AJG 336/20). Pel que fa 
a l’Ajuntament del Bruc, es va aprovar la revocació de l’ajut per import de 6.948,38 
euros no justificats degudament, malgrat els cinc requeriments efectuats. 

 
15. El 22 de juliol de 2020, l’Ajuntament havia presentat una sol·licitud general, a la 

qual acompanya extemporàniament, la justificació pendent. Tanmateix en aquells 
moments ja s’havia emès l’informe de liquidació definitiva pels centres gestors i 
l’acord de liquidació estava a tràmit. 
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16. La liquidació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 3 d’agost de 2020.  

 
17. El 24 de novembre de 2020, l’Ajuntament del Bruc va presentar una sol·licitud en 

la que en l’apartat “Exposa” especifica: 
 

“Presentem requeriment previ al contenciós administratiu per una revocació parcial d'una 
subvenció.” 

 
18. L’article 44.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 

administrativa (LJCA), disposa: 
 

“2. El requeriment s'ha de dirigir a l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha 
de concretar la disposició, l'acte, l'actuació o la inactivitat, i s'ha de produir en el termini 
de dos mesos a comptar des la publicació de la norma o des que l'Administració 
requeridora hagi conegut o pogut conèixer l'acte, l'actuació o la inactivitat.” 

 
19. El centre gestor ha emès informe, que s’incorpora a l’expedient. No obstant, donat 

que el requeriment es va presentar una vegada transcorregut amb escreix el 
termini de dos mesos des de la publicació de la liquidació a què es refereix l’article 
44.2. de la LJCA, no es pot admetre a tràmit. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 44.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 

administrativa (LJCA), quant al termini per a presentar el requeriment previ. 
 
2. La competència per a l’aprovació del present acord li correspon a la Junta de 

Govern en tant és l’òrgan que va aprovar la liquidació definitiva que va comportar la 
revocació de recursos, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 
14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. DECLARAR la inadmissió a tràmit per extemporani del requeriment presentat 
per l’Ajuntament del Bruc contra la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del 
Catàleg de l’any 2018 amb termini d’execució fins el 30 de juny de 2019 i de justificació 
fins el 30 de setembre de 2019, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 30 de juliol de 2020 (AJG 336/20). 
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Segon. NOTIFICAR el present acte a l’ens interessat.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, per a finançar l'actuació local “Pla de Millora de l’espai urbà”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0004742).- 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 Feliu de Llobregat va presentar en data 5 març 2021 una 

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

 

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

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

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

Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Actuació:  “Pla de Millora de l'espai urbà” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,20 % 
Interessos implícits estimats  -2.017,31 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00004/2021 
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* d’acord amb la Resolució de 04.03.2021 (BOE. núm. 31, de 05.03.2021) 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.” 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000433).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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 de prestació “Dispositius i programari per facilitar el 
treball remot”, per finançar la dotació de dispositius, equips informàtics i programari 
adquirits per potenciar el treball en remot. Els seus destinataris són els ajuntaments 
de fins a 20.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor 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.  

 
6. El fons es distribueix en base als trams de població de referència establerts en el 

règim de la convocatòria. La font de les dades és la de l’Institut Nacional 
d’Estadística (dades referides a 1 de gener de 2019, d’acord amb l’establert en el 
Reial decret 743/2019, de 20 de desembre). 

 
La distribució es realitza en les fases següents: 

 
a) Import fix segons tram de població. Es distribueix set-cents trenta-nou mil dos-

cents euros (739.200,00 €), a través de l’assignació d’un import fix per a cada 
ens que varia en funció de la població: 

 1.800 euros fins a 1.000 habitants 

 2.000 euros de 1.001 a 2.500 habitants 

 2.500 euros de 2.501 a 5.000 habitants 

 4.000 euros de 5.001 a 10.000 habitants 

 5.000 euros de 10.001 a 20.000 habitants 
 

b) Import proporcional. Es distribueixen dos-cents seixanta mil vuit-cents euros 
(260.800,00 €) que s’assignen de manera proporcional a la població de 
referència del conjunt dels ens destinataris (1.149.913 habitants). La dotació de 
les Entitats Municipals Descentralitzades serà la que, atenent aquesta fórmula, 
correspondrà al seu tram de població. 

 
7. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser un milió d’euros 

(1.000.000,00 €), que és la quantia que finalment es proposa concedir. 
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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, per delegació de la Presidència, 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 “Dispositius i programari per 
facilitar el treball remot” 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  

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 21/Y/299502 1.805,67 € 2103000489 1  

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 21/Y/299501 1.806,80 € 2103000489 2  

Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/299500 1.809,53 € 2103000489 3  

Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/299499 1.812,02 € 2103000489 4  

Ajuntament de Bellprat P0802100H 21/Y/299498 1.814,52 € 2103000489 5  

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 21/Y/299497 1.815,42 € 2103000489 6  

Ajuntament de Granera P0809400E 21/Y/299496 1.815,65 € 2103000489 7  

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 21/Y/299495 1.817,69 € 2103000489 8  

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 21/Y/299494 1.817,92 € 2103000489 9  

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 21/Y/299493 1.819,28 € 2103000489 10  

Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/299492 1.821,32 € 2103000489 11  

Ajuntament de Tavertet P0828000J 21/Y/299491 1.825,17 € 2103000489 12  

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 21/Y/299490 1.825,40 € 2103000489 13  

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 21/Y/299489 1.828,58 € 2103000489 14  

Ajuntament de Montclar P0812900I 21/Y/299488 1.830,84 € 2103000489 15  

Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/299487 1.833,34 € 2103000489 16  

Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/299486 1.833,57 € 2103000489 17  

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 21/Y/299485 1.834,02 € 2103000489 18  

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 21/Y/299484 1.834,02 € 2103000489 19  

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 21/Y/299483 1.834,25 € 2103000489 20  

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 21/Y/299482 1.834,47 € 2103000489 21  

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 21/Y/299481 1.836,06 € 2103000489 22  

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 21/Y/299480 1.836,51 € 2103000489 23  

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/299479 1.838,10 € 2103000489 24  

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/299478 1.838,33 € 2103000489 25  

Ajuntament de Gallifa P0808600A 21/Y/299477 1.839,01 € 2103000489 26  
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

Ajuntament de Gaià P0808900E 21/Y/299476 1.839,69 € 2103000489 27  

Ajuntament de Veciana P0829800B 21/Y/299475 1.841,28 € 2103000489 28  

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 21/Y/299474 1.841,73 € 2103000489 29  

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 21/Y/299473 1.842,41 € 2103000489 30  

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/299472 1.842,64 € 2103000489 31  

Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/299471 1.846,72 € 2103000489 32  

Ajuntament de Sora P0827200G 21/Y/299470 1.847,40 € 2103000489 33  

Ajuntament de Pujalt P0817500B 21/Y/299469 1.847,63 € 2103000489 34  

Ajuntament d'Argençola P0800800E 21/Y/299468 1.849,22 € 2103000489 35  

Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/299467 1.850,80 € 2103000489 36  

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 21/Y/299466 1.851,71 € 2103000489 37  

Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/299465 1.854,21 € 2103000489 38  

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 21/Y/299463 1.856,70 € 2103000489 39  

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/299462 1.857,61 € 2103000489 40  

Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/299461 1.859,65 € 2103000489 41  

Ajuntament d'Alpens P0800400D 21/Y/299460 1.860,33 € 2103000489 42  

Ajuntament de Marganell P0824200J 21/Y/299459 1.860,33 € 2103000489 43  

Ajuntament de Lluçà P0810800C 21/Y/299458 1.861,92 € 2103000489 44  

Ajuntament de Malla P0811000I 21/Y/299457 1.861,92 € 2103000489 45  

Ajuntament de Saldes P0818900C 21/Y/299456 1.862,14 € 2103000489 46  

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 21/Y/299455 1.863,28 € 2103000489 47  

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 21/Y/299454 1.865,32 € 2103000489 48  

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 21/Y/299453 1.867,81 € 2103000489 49  

Ajuntament de Copons P0807000E 21/Y/299452 1.870,31 € 2103000489 50  

Ajuntament d'Orís P0814900G 21/Y/299451 1.871,44 € 2103000489 51  

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 21/Y/299450 1.871,67 € 2103000489 52  

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 21/Y/299449 1.873,26 € 2103000489 53  

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/299448 1.877,57 € 2103000489 54  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/299447 1.877,57 € 2103000489 55  

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles P0822800I 21/Y/299446 1.877,79 € 2103000489 56  

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 21/Y/299445 1.884,82 € 2103000489 57  

Ajuntament de Perafita P0815900F 21/Y/299444 1.889,59 € 2103000489 58  

Ajuntament de l'Estany P0807800H 21/Y/299443 1.892,08 € 2103000489 59  

Ajuntament de Vilada P0830000F 21/Y/299442 1.894,35 € 2103000489 60  

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 21/Y/299441 1.898,88 € 2103000489 61  

Ajuntament de Borredà P0802400B 21/Y/299440 1.900,93 € 2103000489 62  

Ajuntament de Montmajor P0813100E 21/Y/299439 1.905,24 € 2103000489 63  

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 21/Y/299438 1.906,60 € 2103000489 64  

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 21/Y/299437 1.919,30 € 2103000489 65  

Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/299436 1.919,98 € 2103000489 66  

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/299435 1.920,66 € 2103000489 67  

Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/299434 1.920,66 € 2103000489 68  

Ajuntament d'Oristà P0815000E 21/Y/299433 1.922,70 € 2103000489 69  

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 21/Y/299432 1.922,70 € 2103000489 70  

Ajuntament de Rajadell P0817700H 21/Y/299431 1.924,29 € 2103000489 71  

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 21/Y/299430 1.936,53 € 2103000489 72  

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 21/Y/299429 1.936,76 € 2103000489 73  

Ajuntament de Castellolí P0806200B 21/Y/299428 1.940,39 € 2103000489 74  

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/299427 1.942,20 € 2103000489 75  

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 21/Y/299426 1.943,79 € 2103000489 76  

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 21/Y/299425 1.954,68 € 2103000489 77  

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 21/Y/299424 1.958,76 € 2103000489 78  

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 21/Y/299423 1.962,39 € 2103000489 79  

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 21/Y/299422 1.967,61 € 2103000489 80  

Ajuntament de Castellcir P0805400I 21/Y/299421 1.970,55 € 2103000489 81  

Ajuntament de Carme P0804700C 21/Y/299420 1.973,50 € 2103000489 82  
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/299419 1.976,90 € 2103000489 83  

Ajuntament de Jorba P0810200F 21/Y/299418 1.989,38 € 2103000489 84  

Ajuntament d'Olvan P0814300J 21/Y/299417 1.993,69 € 2103000489 85  

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 21/Y/299416 1.994,59 € 2103000489 86  

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/299415 1.997,32 € 2103000489 87  

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 21/Y/299414 2.002,53 € 2103000489 88  

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 21/Y/299413 2.005,93 € 2103000489 89  

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 21/Y/299412 2.009,11 € 2103000489 90  

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 21/Y/299411 2.018,63 € 2103000489 91  

Ajuntament de Calders P0803400A 21/Y/299410 2.020,00 € 2103000489 92  

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 21/Y/299409 2.026,35 € 2103000489 93  

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 21/Y/299408 2.228,39 € 2103000489 94  

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 21/Y/299407 2.232,47 € 2103000489 95  

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 21/Y/299406 2.248,35 € 2103000489 96  

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 21/Y/299405 2.251,07 € 2103000489 97  

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 21/Y/299404 2.252,65 € 2103000489 98  

Ajuntament de Cercs P0826800E 21/Y/299403 2.259,69 € 2103000489 99  

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 21/Y/299402 2.264,68 € 2103000489 100  

Ajuntament d'Olost P0814800I 21/Y/299401 2.271,71 € 2103000489 101  

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 21/Y/299400 2.280,10 € 2103000489 102  

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 21/Y/299399 2.284,86 € 2103000489 103  

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 21/Y/299397 2.300,96 € 2103000489 104  

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 21/Y/299396 2.302,10 € 2103000489 105  

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 21/Y/299395 2.305,05 € 2103000489 106  

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/299394 2.311,40 € 2103000489 107  

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 21/Y/299393 2.316,84 € 2103000489 108  

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 21/Y/299392 2.319,79 € 2103000489 109  

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21/Y/299391 2.321,83 € 2103000489 110  
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 21/Y/299390 2.329,09 € 2103000489 111  

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 21/Y/299389 2.329,54 € 2103000489 112  

Ajuntament de Gualba P0809600J 21/Y/299388 2.340,20 € 2103000489 113  

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 21/Y/299387 2.348,14 € 2103000489 114  

Ajuntament de Casserres P0804800A 21/Y/299386 2.364,69 € 2103000489 115  

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 21/Y/299385 2.385,79 € 2103000489 116  

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 21/Y/299384 2.410,51 € 2103000489 117  

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 21/Y/299383 2.427,29 € 2103000489 118  

Ajuntament del Bruc P0802500I 21/Y/299382 2.464,94 € 2103000489 119  

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 21/Y/299381 2.466,75 € 2103000489 120  

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 21/Y/299380 2.467,66 € 2103000489 121  

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 21/Y/299379 2.474,69 € 2103000489 122  

Ajuntament de Bagà P0801600H 21/Y/299378 2.484,90 € 2103000489 123  

Ajuntament de Callús P0803700D 21/Y/299377 2.485,35 € 2103000489 124  

Ajuntament de la Granada P0809300G 21/Y/299376 2.489,21 € 2103000489 125  

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 21/Y/299375 2.491,48 € 2103000489 126  

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 21/Y/299374 2.494,65 € 2103000489 127  

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 21/Y/299373 2.497,37 € 2103000489 128  

Ajuntament d'Avià P0801100I 21/Y/299372 2.504,86 € 2103000489 129  

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A 21/Y/299371 2.509,85 € 2103000489 130  

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 21/Y/299370 2.511,21 € 2103000489 131  

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 21/Y/299369 2.514,16 € 2103000489 132  

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 21/Y/299368 2.515,97 € 2103000489 133  

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 21/Y/299367 2.519,83 € 2103000489 134  

Ajuntament de Mediona P0812100F 21/Y/299366 2.526,63 € 2103000489 135  

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 21/Y/299365 2.532,53 € 2103000489 136  

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 21/Y/299364 2.537,06 € 2103000489 137  

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 21/Y/299363 2.538,20 € 2103000489 138  
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Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 21/Y/299362 2.547,27 € 2103000489 139  

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 21/Y/299361 2.548,63 € 2103000489 140  

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 21/Y/299360 2.558,61 € 2103000489 141  

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 21/Y/299359 2.564,50 € 2103000489 142  

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 21/Y/299358 3.067,91 € 2103000489 143  

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 21/Y/299357 3.082,65 € 2103000489 144  

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 21/Y/299356 3.084,92 € 2103000489 145  

Ajuntament de Gurb P0809900D 21/Y/299355 3.108,05 € 2103000489 146  

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 21/Y/299353 3.139,58 € 2103000489 147  

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 21/Y/299352 3.155,68 € 2103000489 148  

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 21/Y/299351 3.169,97 € 2103000489 149  

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/299350 3.174,28 € 2103000489 150  

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 21/Y/299349 3.176,32 € 2103000489 151  

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 21/Y/299348 3.188,11 € 2103000489 152  

Ajuntament de Subirats P0827300E 21/Y/299347 3.190,38 € 2103000489 153  

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 21/Y/299346 3.206,25 € 2103000489 154  

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 21/Y/299345 3.206,93 € 2103000489 155  

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 21/Y/299344 3.212,38 € 2103000489 156  

Ajuntament de Balsareny P0801800D 21/Y/299343 3.216,46 € 2103000489 157  

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 21/Y/299342 3.221,00 € 2103000489 158  

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 21/Y/299341 3.240,27 € 2103000489 159  

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 21/Y/299340 3.267,72 € 2103000489 160  

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 21/Y/299339 3.281,55 € 2103000489 161  

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 21/Y/299338 3.290,17 € 2103000489 162  

Ajuntament de Seva P0826900C 21/Y/299337 3.298,11 € 2103000489 163  

Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/299336 3.301,74 € 2103000489 164  

Ajuntament d'Òdena P0814200B 21/Y/299335 3.326,23 € 2103000489 165  

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 21/Y/299334 3.327,14 € 2103000489 166  
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Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 21/Y/299333 3.337,34 € 2103000489 167  

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 21/Y/299332 3.342,33 € 2103000489 168  

Ajuntament d'Olivella P0814700A 21/Y/299331 3.361,61 € 2103000489 169  

Ajuntament de Balenyà P0801700F 21/Y/299330 3.366,60 € 2103000489 170  

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J 21/Y/299329 3.368,64 € 2103000489 171  

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 21/Y/299328 3.436,46 € 2103000489 172  

Ajuntament del Papiol P0815700J 21/Y/299327 3.440,09 € 2103000489 173  

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21/Y/299326 3.447,57 € 2103000489 174  

Ajuntament de Collbató P0806800I 21/Y/299325 3.512,89 € 2103000489 175  

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 21/Y/299324 3.514,25 € 2103000489 176  

Ajuntament de Cardona P0804600E 21/Y/299323 3.551,44 € 2103000489 177  

Ajuntament de Canyelles P0804200D 21/Y/299322 3.553,94 € 2103000489 178  

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/299321 3.561,42 € 2103000489 179  

Ajuntament de Martorelles P0811400A 21/Y/299320 3.588,87 € 2103000489 180  

Ajuntament de Gironella P0809100A 21/Y/299319 3.594,54 € 2103000489 181  

Ajuntament de Capellades P0804300B 21/Y/299318 5.200,45 € 2103000489 182  

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 21/Y/299317 5.201,81 € 2103000489 183  

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 21/Y/299316 5.231,98 € 2103000489 184  

Ajuntament de Dosrius P0807400G 21/Y/299315 5.243,09 € 2103000489 185  

Ajuntament d'Artés P0801000A 21/Y/299314 5.292,31 € 2103000489 186  

Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/299313 5.347,64 € 2103000489 187  

Ajuntament de Navarcles P0813900H 21/Y/299312 5.355,58 € 2103000489 188  

Ajuntament de Navàs P0814000F 21/Y/299311 5.365,33 € 2103000489 189  

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 21/Y/299310 5.370,10 € 2103000489 190  

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 21/Y/299309 5.391,42 € 2103000489 191  

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 21/Y/299308 5.419,54 € 2103000489 192  

Ajuntament de Moià P0813700B 21/Y/299307 5.421,35 € 2103000489 193  

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 21/Y/299306 5.429,07 € 2103000489 194  
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Ajuntament de Teià P0828100H 21/Y/299305 5.450,84 € 2103000489 195  

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 21/Y/299304 5.453,11 € 2103000489 196  

Ajuntament de Taradell P0827800D 21/Y/299303 5.471,70 € 2103000489 197  

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 21/Y/299302 5.483,72 € 2103000489 198  

Ajuntament de Sallent P0819000A 21/Y/299301 5.510,03 € 2103000489 199  

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21/Y/299300 5.516,84 € 2103000489 200  

Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/299299 5.609,82 € 2103000489 201  

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 21/Y/299298 5.652,92 € 2103000490 1  

Ajuntament de Centelles P0806600C 21/Y/299297 5.679,23 € 2103000490 2  

Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/299296 5.687,16 € 2103000490 3  

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/299295 5.703,72 € 2103000490 4  

Ajuntament de Gelida P0809000C 21/Y/299294 5.708,48 € 2103000490 5  

Ajuntament de Santpedor P0819100I 21/Y/299293 5.713,25 € 2103000490 6  

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos P0825100A 21/Y/299292 5.726,17 € 2103000490 7  

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 21/Y/299291 5.726,40 € 2103000490 8  

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 21/Y/299290 5.863,84 € 2103000490 9  

Ajuntament de Tona P0828300D 21/Y/299289 5.869,06 € 2103000490 10  

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 21/Y/299287 5.919,18 € 2103000490 11  

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/299286 5.923,04 € 2103000490 12  

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 21/Y/299285 5.973,84 € 2103000490 13  

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles P0820800A 21/Y/299284 5.981,55 € 2103000490 14  

Ajuntament de Montmeló P0813400I 21/Y/299283 5.985,63 € 2103000490 15  

Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/299282 6.004,91 € 2103000490 16  

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 21/Y/299281 6.025,55 € 2103000490 17  

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21/Y/299280 6.050,95 € 2103000490 18  

Ajuntament de Cervelló P0806700A 21/Y/299279 6.053,45 € 2103000490 19  

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 21/Y/299278 6.058,89 € 2103000490 20  

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 21/Y/299277 6.062,06 € 2103000490 21  
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Ajuntament de Masquefa P0811800B 21/Y/299276 6.089,05 € 2103000490 22  

Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/299275 6.115,13 € 2103000490 23  

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21/Y/299274 6.133,05 € 2103000490 24  

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera P0825900D 21/Y/299273 6.137,13 € 2103000490 25  

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 21/Y/299272 6.159,81 € 2103000490 26  

Ajuntament d'Alella P0800300F 21/Y/299271 6.222,86 € 2103000490 27  

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 21/Y/299270 6.253,94 € 2103000490 28  

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui P0825000C 21/Y/299269 6.263,46 € 2103000490 29  

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 21/Y/299268 7.369,60 € 2103000490 30  

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 21/Y/299267 7.415,42 € 2103000490 31  

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 21/Y/299266 7.480,28 € 2103000490 32  

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 21/Y/299265 7.487,54 € 2103000490 33  

Ajuntament de Pallejà P0815600B 21/Y/299264 7.610,01 € 2103000490 34  

Ajuntament de Montgat P0812500G 21/Y/299263 7.730,90 € 2103000490 35  

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 21/Y/299262 7.810,05 € 2103000490 36  

Ajuntament d'Argentona P0800900C 21/Y/299261 7.824,11 € 2103000490 37  

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 21/Y/299260 7.825,47 € 2103000490 38  

Ajuntament d'Abrera P0800100J 21/Y/299259 7.832,50 € 2103000490 39  

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 21/Y/299258 7.922,77 € 2103000490 40  

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 21/Y/299257 8.034,58 € 2103000490 41  

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 21/Y/299256 8.057,26 € 2103000490 42  

Ajuntament de Torelló P0828500I 21/Y/299255 8.253,90 € 2103000490 43  

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 21/Y/299254 8.294,49 € 2103000490 44  

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 21/Y/299253 8.350,06 € 2103000490 45  

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 21/Y/299252 8.361,63 € 2103000490 46  

Ajuntament de Vallirana P0829600F 21/Y/299251 8.403,36 € 2103000490 47  

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 21/Y/299250 8.460,06 € 2103000490 48  

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/299249 8.476,61 € 2103000490 49  
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Ajuntament de Piera P0816000D 21/Y/299248 8.538,76 € 2103000490 50  

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 21/Y/299247 8.577,99 € 2103000490 51  

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 21/Y/299246 8.717,93 € 2103000490 52  

Ajuntament de Berga P0802200F 21/Y/299245 8.740,84 € 2103000490 53  

Ajuntament de la Garriga P0808700I 21/Y/299244 8.745,37 € 2103000490 54  

Ajuntament de Canovelles P0804000H 21/Y/299243 8.771,45 € 2103000490 55  

Ajuntament de Tordera P0828400B 21/Y/299242 8.904,58 € 2103000490 56  

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/299241 8.981,24 € 2103000490 57  

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 21/Y/299240 9.038,17 € 2103000490 58  

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 21/Y/299239 9.060,62 € 2103000490 59  

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 21/Y/299238 9.163,36 € 2103000490 60  

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 21/Y/299237 9.213,71 € 2103000490 61  

Ajuntament de Calella P0803500H 21/Y/299236 9.324,84 € 2103000490 62  

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 21/Y/299235 9.327,67 € 2103000490 63  

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/299464 1.854,66 € - - 

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà 

P0800314G 21/Y/299398 2.288,72 € - - 

Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra 

P0800249E 21/Y/299354 3.137,99 € - - 

Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix 

P0800003F 21/Y/299288 5.902,85 € - - 

   1.000.000,00 €   
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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/70100/49100/76280 13.184,22 € 210200020 1 

 
APROVAR l’autorització de la despesa total de tretze mil cent vuitanta-quatre euros 
amb vint-i-dos cèntims (13.184,22 €), 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/70100/49100/76880 13.184,22 € 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió d’euros (1.000.000,00 €) 
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/70100/49100/76280 986.815,78 €  

G/70100/49100/76880 13.184,22 € 
Es condiciona a la regularització 

comptable aprovada en l’acord anterior 

 1.000.000,00€  

 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
2. Execució i justificació 

 
2.1. Execució 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 al capítol 6 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. 

A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, 

així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. 

 
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 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. 

 
2.9. 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. 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 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. 
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2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es 

fa la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què 
el centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 

 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 

 
4. Renúncia 

 
4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 

totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de 
la renúncia. 

 
4.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 5 % 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 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 imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica 
de prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021, del Pla de concertació XGL 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000545).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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 
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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 “Conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals”, per mitjà del qual es vehicula l’execució 
d’actuacions de manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari 
(xarxa viària bàsica), de subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc 
i vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). Els seus destinataris són els 
ajuntaments de la demarcació de Barcelona inclosos al Decret 64/95, al Pla Infocat 
o que llur territori formi part d’un espai natural de la xarxa de Parcs de Diputació de 
Barcelona, i que tenen redactat el PPI per part de la Diputació de Barcelona. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 25 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: La 
quantia de la prestació s’obté a partir d'un import de referència per a cada municipi 
(IRM),resultant de dividir el pressupost assignat al fons entre la superfície forestal 
de tots els municipis amb PPI (inversió mitjana per unitat de superfície forestal), i 
multiplicant-la per la superfície forestal del municipi. Sobre l’IRM s’apliquen un 
seguit de coeficients prèviament normalitzats: cSFI: coeficient de superfície forestal 
d’influència de les infraestructures, cDXV: coeficient de densitat mitjana de la xarxa 
viària bàsica de prevenció, cCEA: coeficient de continuïtat en l’execució anual de 
les inversions en actuacions. Es preveuen mesures de correcció percentual per tal 
de garantir la integritat de les actuacions previstes al Pla municipal de prevenció 
d’incendis forestals (PPI). 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 2.784.725,00 

euros, i la quantia que finalment es proposa concedir és 2.784.725,00 euros. 
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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 “Conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” 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 
comptable 

Posició 
Cost total 

Actuacions 
(EUR) 

% 
Aportació  

DB 

Ajuntament d' Abrera P0800100J 21/Y/300099 6.210,10 2103000574 1 7.306,00 85% 

Ajuntament d' Aguilar de Segarra P0800200H 21/Y/300098 16.582,00 2103000574 2 16.582,00 100% 

Ajuntament d' Aiguafreda P0801400C 21/Y/300097 3.643,80 2103000574 3 3.835,58 95% 

Ajuntament d' Alella P0800300F 21/Y/300096 2.764,80 2103000574 4 3.072,00 90% 

Ajuntament d' Alpens P0800400D 21/Y/300095 7.443,80 2103000574 5 7.443,80 100% 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 21/Y/300094 3.110,85 2103000574 6 3.456,50 90% 

Ajuntament d' Arenys de Mar P0800600I 21/Y/300093 2.048,50 2103000574 7 2.410,00 85% 

Ajuntament d' Arenys de Munt P0800700G 21/Y/300092 8.927,10 2103000574 8 9.919,00 90% 

Ajuntament d' Argençola P0800800E 21/Y/300091 17.984,00 2103000574 9 17.984,00 100% 

Ajuntament d' Argentona P0800900C 21/Y/300090 10.856,20 2103000574 10 12.772,00 85% 

Ajuntament d' Artés P0801000A 21/Y/300089 4.569,30 2103000574 11 5.077,00 90% 

Ajuntament d' Avià P0801100I 21/Y/300088 7.318,90 2103000574 12 7.318,90 100% 

Ajuntament d' Avinyó P0801200G 21/Y/300087 26.806,00 2103000574 13 26.806,00 100% 

Ajuntament d' Avinyonet del Penedès P0801300E 21/Y/300086 8.480,00 2103000574 14 8.480,00 100% 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/300085 3.950,11 2103000574 15 4.937,64 80% 

Ajuntament de Bagà P0801600H 21/Y/300084 14.362,00 2103000574 16 14.362,00 100% 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 21/Y/300083 5.251,52 2103000574 17 5.527,92 95% 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 21/Y/300082 13.402,40 2103000574 18 14.107,79 95% 

Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/300081 18.809,55 2103000574 19 20.899,50 90% 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 21/Y/300080 11.313,02 2103000574 20 11.313,02 100% 

Ajuntament de Berga P0802200F 21/Y/300079 8.463,45 2103000574 21 9.957,00 85% 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 21/Y/300078 10.972,80 2103000574 22 12.192,00 90% 

Ajuntament de Borredà P0802400B 21/Y/300077 19.017,10 2103000574 23 19.017,10 100% 

Ajuntament del Bruc P0802500I 21/Y/300076 20.355,26 2103000574 24 20.355,26 100% 

Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/300075 18.354,09 2103000574 25 18.354,09 100% 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 21/Y/300074 7.166,00 2103000574 26 7.166,00 100% 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/300073 2.048,20 2103000574 27 2.156,00 95% 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/300072 2.394,00 2103000574 28 2.660,00 90% 

Ajuntament de Calders P0803400A 21/Y/300071 13.925,00 2103000574 29 13.925,00 100% 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/300070 14.203,50 2103000574 30 16.710,00 85% 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 
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(EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 
Cost total 

Actuacions 
(EUR) 

% 
Aportació  

DB 

Ajuntament de Calella P0803500H 21/Y/300069 2.669,00 2103000574 31 3.140,00 85% 

Ajuntament de Callús P0803700D 21/Y/300068 4.388,00 2103000574 32 4.388,00 100% 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/300067 9.522,00 2103000574 33 9.522,00 100% 

Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/300066 3.639,74 2103000574 34 3.639,74 100% 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 21/Y/300065 2.126,70 2103000574 35 2.502,00 85% 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 21/Y/300064 12.859,23 2103000574 36 13.536,03 95% 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 21/Y/300063 4.864,95 2103000574 37 5.121,00 95% 

Ajuntament de Capellades P0804300B 21/Y/300062 2.002,50 2103000574 38 2.225,00 90% 

Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/300061 15.478,00 2103000574 39 15.478,00 100% 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 21/Y/300060 2.000,00 2103000574 40 2.000,00 100% 

Ajuntament de Cardona P0804600E 21/Y/300059 24.542,30 2103000574 41 25.834,00 95% 

Ajuntament de Carme P0804700C 21/Y/300058 4.505,00 2103000574 42 4.505,00 100% 

Ajuntament de Casserres P0804800A 21/Y/300057 9.947,20 2103000574 43 9.947,20 100% 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 21/Y/300056 14.427,00 2103000574 44 14.427,00 100% 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 21/Y/300055 18.997,00 2103000574 45 18.997,00 100% 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/300054 16.857,00 2103000574 46 16.857,00 100% 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 21/Y/300053 19.886,08 2103000574 47 24.857,60 80% 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 21/Y/300052 13.459,60 2103000574 48 14.168,00 95% 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 21/Y/300051 10.405,27 2103000574 49 12.241,50 85% 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 21/Y/300050 16.222,50 2103000574 50 16.222,50 100% 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 21/Y/300049 2.403,20 2103000574 51 3.004,00 80% 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 21/Y/300048 12.850,00 2103000574 52 12.850,00 100% 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 21/Y/300047 7.714,00 2103000574 53 7.714,00 100% 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 21/Y/300046 26.270,00 2103000574 54 26.270,00 100% 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 21/Y/300045 6.930,00 2103000574 55 6.930,00 100% 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 21/Y/300044 12.319,00 2103000574 56 12.319,00 100% 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 21/Y/300043 11.577,60 2103000574 57 11.577,60 100% 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 21/Y/300042 15.971,40 2103000574 58 16.812,00 95% 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 21/Y/300041 5.254,00 2103000574 59 5.254,00 100% 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 21/Y/300040 8.415,50 2103000574 60 8.415,50 100% 
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Ajuntament de Centelles P0806600C 21/Y/300039 4.816,49 2103000574 61 5.351,65 90% 

Ajuntament de Cercs P0826800E 21/Y/300038 19.670,60 2103000574 62 19.670,60 100% 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/300037 9.200,00 2103000574 63 11.500,00 80% 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 21/Y/300036 10.428,30 2103000574 64 11.587,00 90% 

Ajuntament de Collbató P0806800I 21/Y/300035 5.432,10 2103000574 65 5.718,00 95% 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/300034 5.627,00 2103000574 66 5.627,00 100% 

Ajuntament de Copons P0807000E 21/Y/300033 6.995,00 2103000574 67 6.995,00 100% 

Ajuntament de Corbera de Llobregatd P0807100C 21/Y/300032 6.995,07 2103000574 68 8.229,50 85% 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/300031 3.217,25 2103000574 69 3.785,00 85% 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 21/Y/300030 22.080,60 2103000574 70 24.534,00 90% 

Ajuntament de Esparreguera P0807500D 21/Y/300029 10.028,40 2103000574 71 12.535,50 80% 

Ajuntament de Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/300028 2.000,00 2103000574 72 2.000,00 100% 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/300027 14.739,20 2103000574 73 14.739,20 100% 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 21/Y/300026 18.633,22 2103000574 74 18.633,22 100% 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 21/Y/300025 5.290,00 2103000574 75 5.290,00 100% 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 21/Y/300024 8.293,30 2103000574 76 8.293,30 100% 

Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/300023 13.278,00 2103000574 77 13.278,00 100% 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 21/Y/300022 16.931,00 2103000574 78 16.931,00 100% 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 21/Y/300021 18.886,19 2103000574 79 18.886,19 100% 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 21/Y/300020 2.000,00 2103000574 80 2.000,00 100% 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 21/Y/300019 17.175,00 2103000574 81 17.175,00 100% 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 21/Y/300018 8.045,00 2103000574 82 8.045,00 100% 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 21/Y/300017 4.998,32 2103000574 83 6.247,90 80% 

Ajuntament de Gaià P0808900E 21/Y/300016 19.798,20 2103000574 84 19.798,20 100% 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 21/Y/300015 7.758,97 2103000574 85 7.758,97 100% 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 21/Y/300014 6.373,13 2103000574 86 7.497,80 85% 

Ajuntament de Gavà P0808800G 21/Y/300013 8.533,60 2103000574 87 10.667,00 80% 

Ajuntament de Gelida P0809000C 21/Y/300012 8.523,45 2103000574 88 9.470,50 90% 

Ajuntament de Gironella P0809100A 21/Y/300011 2.196,40 2103000574 89 2.312,00 95% 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 21/Y/300010 12.759,90 2103000574 90 12.759,90 100% 
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Ajuntament de Granera P0809400E 21/Y/300009 12.925,00 2103000574 91 12.925,00 100% 

Ajuntament de Gualba P0809600J 21/Y/300008 11.339,68 2103000574 92 11.339,68 100% 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 21/Y/300007 22.660,00 2103000574 93 22.660,00 100% 

Ajuntament de Gurb P0809900D 21/Y/300006 11.226,06 2103000574 94 11.816,90 95% 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/300005 11.716,35 2103000574 95 12.333,00 95% 

Ajuntament de Jorba P0810200F 21/Y/300004 11.880,00 2103000574 96 11.880,00 100% 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/300003 21.997,50 2103000574 97 21.997,50 100% 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 21/Y/300002 5.089,80 2103000574 98 5.988,00 85% 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 21/Y/300001 2.000,00 2103000574 99 2.000,00 100% 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 21/Y/300000 10.296,36 2103000574 100 12.113,36 85% 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 21/Y/299999 24.683,50 2103000574 101 24.683,50 100% 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 21/Y/299998 2.104,60 2103000574 102 2.476,00 85% 

Ajuntament de Manresa P0811200E 21/Y/299997 7.317,60 2103000574 103 9.147,00 80% 

Ajuntament de Marganell P0824200J 21/Y/299996 7.298,00 2103000574 104 7.298,00 100% 

Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/299995 3.000,00 2103000574 105 3.750,00 80% 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 21/Y/299994 2.000,00 2103000574 106 2.000,00 100% 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 21/Y/299993 4.763,67 2103000574 107 4.763,67 100% 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 21/Y/299992 6.161,32 2103000574 108 6.485,60 95% 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 21/Y/299991 3.996,00 2103000574 109 4.440,00 90% 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/299990 9.418,50 2103000574 110 10.465,00 90% 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21/Y/299989 5.160,00 2103000574 111 6.450,00 80% 

Ajuntament de Mediona P0812100F 21/Y/299988 19.625,00 2103000574 112 19.625,00 100% 

Ajuntament de Moià P0813700B 21/Y/299987 31.978,35 2103000574 113 35.531,50 90% 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 21/Y/299986 5.981,58 2103000574 114 7.476,97 80% 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 21/Y/299985 12.481,00 2103000574 115 12.481,00 100% 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 21/Y/299984 5.553,70 2103000574 116 5.846,00 95% 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 21/Y/299983 5.838,00 2103000574 117 7.297,50 80% 

Ajuntament de Montclar P0812900I 21/Y/299982 8.456,10 2103000574 118 8.456,10 100% 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 21/Y/299981 2.368,51 2103000574 119 2.368,51 100% 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 21/Y/299980 32.663,16 2103000574 120 32.663,16 100% 
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Ajuntament de Montmaneu P0813200C 21/Y/299979 2.078,10 2103000574 121 2.078,10 100% 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 21/Y/299978 2.343,45 2103000574 122 2.757,00 85% 

Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/299977 11.095,75 2103000574 123 11.095,75 100% 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 21/Y/299976 18.884,33 2103000574 124 18.884,33 100% 

Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/299975 20.065,00 2103000574 125 20.065,00 100% 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 21/Y/299974 2.198,25 2103000574 126 2.442,50 90% 

Ajuntament de Navàs P0814000F 21/Y/299973 36.144,90 2103000574 127 40.161,00 90% 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 21/Y/299972 12.189,00 2103000574 128 12.189,00 100% 

Ajuntament d' Òdena P0814200B 21/Y/299971 14.700,40 2103000574 129 15.474,10 95% 

Ajuntament d' Olèrdola P0814400H 21/Y/299970 8.597,50 2103000574 130 9.050,00 95% 

Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls P0814500E 21/Y/299969 14.707,00 2103000574 131 14.707,00 100% 

Ajuntament d' Olesa de Montserrat P0814600C 21/Y/299968 6.160,00 2103000574 132 7.700,00 80% 

Ajuntament d' Olivella P0814700A 21/Y/299967 16.455,90 2103000574 133 17.322,00 95% 

Ajuntament d' Olost P0814800I 21/Y/299966 8.829,30 2103000574 134 8.829,30 100% 

Ajuntament d' Olvan P0814300J 21/Y/299965 16.814,66 2103000574 135 16.814,66 100% 

Ajuntament d' Orís P0814900G 21/Y/299964 10.976,21 2103000574 136 10.976,21 100% 

Ajuntament d' Oristà P0815000E 21/Y/299963 24.854,33 2103000574 137 24.854,33 100% 

Ajuntament d' Orpí P0815100C 21/Y/299962 7.000,00 2103000574 138 7.000,00 100% 

Ajuntament d' Òrrius P0815200A 21/Y/299961 2.628,60 2103000574 139 2.628,60 100% 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 21/Y/299960 2.200,00 2103000574 140 2.200,00 100% 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21/Y/299959 4.777,20 2103000574 141 5.308,00 90% 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 21/Y/299958 2.677,08 2103000574 142 3.149,50 85% 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 21/Y/299957 3.193,45 2103000574 143 3.757,00 85% 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 21/Y/299956 2.551,70 2103000574 144 2.686,00 95% 

Ajuntament del Papiol P0815700J 21/Y/299955 3.147,35 2103000574 145 3.313,00 95% 

Ajuntament de Perafita P0815900F 21/Y/299954 7.571,87 2103000574 146 7.571,87 100% 

Ajuntament de Piera P0816000D 21/Y/299953 14.849,52 2103000574 147 17.470,02 85% 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 21/Y/299952 2.705,60 2103000574 148 3.382,00 80% 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 21/Y/299951 2.000,00 2103000574 149 2.000,00 100% 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 21/Y/299950 8.404,00 2103000574 150 8.404,00 100% 
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Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 21/Y/299949 21.750,00 2103000574 151 21.750,00 100% 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/299948 2.106,00 2103000574 152 2.340,00 90% 

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J 21/Y/299947 15.143,95 2103000574 153 15.941,00 95% 

Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/299946 12.440,69 2103000574 154 12.440,69 100% 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 21/Y/299945 4.014,61 2103000574 155 4.225,90 95% 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/299944 3.770,00 2103000574 156 3.770,00 100% 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 21/Y/299943 2.148,80 2103000574 157 2.528,00 85% 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21/Y/299942 20.828,94 2103000574 158 21.925,20 95% 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 21/Y/299941 5.508,00 2103000574 159 5.508,00 100% 

Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/299940 17.159,40 2103000574 160 17.159,40 100% 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 21/Y/299939 19.600,00 2103000574 161 19.600,00 100% 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/299938 9.646,00 2103000574 162 9.646,00 100% 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 21/Y/299937 11.275,76 2103000574 163 13.265,60 85% 

Ajuntament de Rubí P0818300F 21/Y/299936 7.959,60 2103000574 164 9.949,50 80% 

Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/299935 21.079,78 2103000574 165 21.079,78 100% 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 21/Y/299934 20.386,80 2103000574 166 20.386,80 100% 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 21/Y/299933 6.140,80 2103000574 167 7.676,00 80% 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/299932 19.188,70 2103000574 168 19.188,70 100% 

Ajuntament de Saldes P0818900C 21/Y/299931 25.910,00 2103000574 169 25.910,00 100% 

Ajuntament de Sallent P0819000A 21/Y/299930 22.364,10 2103000574 170 24.849,00 90% 

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 21/Y/299929 5.919,50 2103000574 171 5.919,50 100% 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 21/Y/299928 2.001,60 2103000574 172 2.502,00 80% 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 21/Y/299927 4.185,40 2103000574 173 4.924,00 85% 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 21/Y/299926 2.977,30 2103000574 174 3.308,11 90% 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 21/Y/299925 13.779,00 2103000574 175 13.779,00 100% 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 21/Y/299924 2.580,40 2103000574 176 3.225,50 80% 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 21/Y/299923 7.674,30 2103000574 177 7.674,30 100% 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 21/Y/299922 7.282,70 2103000574 178 7.666,00 95% 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 21/Y/299921 33.652,53 2103000574 179 39.591,21 85% 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 21/Y/299920 4.199,00 2103000574 180 4.420,00 95% 
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Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/299919 13.852,80 2103000574 181 17.316,00 80% 

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 21/Y/299918 4.508,93 2103000574 182 4.746,24 95% 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 21/Y/299917 4.878,90 2103000574 183 5.421,00 90% 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 21/Y/299916 6.701,40 2103000574 184 7.446,00 90% 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/299915 3.276,00 2103000574 185 4.095,00 80% 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 21/Y/299914 9.792,40 2103000574 186 9.792,40 100% 

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles P0820800A 21/Y/299913 4.896,00 2103000574 187 5.440,00 90% 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 21/Y/299912 3.055,50 2103000574 188 3.395,00 90% 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 21/Y/299911 10.108,00 2103000574 189 10.108,00 100% 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 21/Y/299910 12.310,00 2103000574 190 12.310,00 100% 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 21/Y/299909 3.979,70 2103000574 191 4.682,00 85% 

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 21/Y/299908 6.689,00 2103000574 192 6.689,00 100% 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 21/Y/299907 6.406,61 2103000574 193 6.743,80 95% 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 21/Y/299906 2.448,00 2103000574 194 2.880,00 85% 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 21/Y/299905 3.550,00 2103000574 195 3.550,00 100% 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 21/Y/299904 20.630,00 2103000574 196 20.630,00 100% 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 21/Y/299903 4.420,00 2103000574 197 4.420,00 100% 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 21/Y/299902 12.018,90 2103000574 198 12.018,90 100% 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 21/Y/299901 12.859,00 2103000574 199 12.859,00 100% 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 21/Y/299900 6.517,00 2103000574 200 6.860,00 95% 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 21/Y/299899 47.365,00 2103000589 1 47.365,00 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 21/Y/299898 12.107,20 2103000589 2 15.134,00 80% 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 21/Y/299897 2.200,00 2103000589 3 2.200,00 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 21/Y/299896 25.115,82 2103000589 4 25.115,82 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 21/Y/299895 16.147,03 2103000589 5 16.996,87 95% 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 21/Y/299894 6.442,00 2103000589 6 6.442,00 100% 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 21/Y/299893 2.797,74 2103000589 7 3.108,60 90% 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 21/Y/299892 4.432,00 2103000589 8 4.432,00 100% 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 21/Y/299891 3.637,70 2103000589 9 3.637,70 100% 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 21/Y/299890 4.446,00 2103000589 10 5.557,50 80% 
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Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/299889 12.375,60 2103000589 11 12.375,60 100% 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 21/Y/299888 3.748,50 2103000589 12 4.410,00 85% 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 21/Y/299887 16.041,23 2103000589 13 16.041,23 100% 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 21/Y/299886 15.771,90 2103000589 14 16.602,00 95% 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 21/Y/299885 7.074,00 2103000589 15 7.860,00 90% 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 21/Y/299884 2.628,00 2103000589 16 2.920,00 90% 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 21/Y/299883 2.200,00 2103000589 17 2.200,00 100% 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 21/Y/299882 2.048,80 2103000589 18 2.561,00 80% 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 21/Y/299881 2.658,19 2103000589 19 2.658,19 100% 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 21/Y/299880 2.081,70 2103000589 20 2.313,00 90% 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 21/Y/299879 2.000,00 2103000589 21 2.000,00 100% 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 21/Y/299878 5.474,00 2103000589 22 5.474,00 100% 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 21/Y/299877 2.889,00 2103000589 23 3.210,00 90% 

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui P0825000C 21/Y/299876 7.676,35 2103000589 24 9.031,00 85% 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos P0825100A 21/Y/299875 3.064,50 2103000589 25 3.405,00 90% 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 21/Y/299874 14.989,68 2103000589 26 14.989,68 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 21/Y/299873 2.277,60 2103000589 27 2.277,60 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 21/Y/299872 25.075,90 2103000589 28 25.075,90 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 21/Y/299871 9.991,00 2103000589 29 9.991,00 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera P0825900D 21/Y/299870 4.725,00 2103000589 30 5.250,00 90% 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 21/Y/299869 32.105,00 2103000589 31 32.105,00 100% 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 21/Y/299868 5.374,15 2103000589 32 5.657,00 95% 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 21/Y/299867 2.297,70 2103000589 33 2.553,00 90% 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 21/Y/299866 9.972,00 2103000589 34 11.080,00 90% 

Ajuntament de Seva P0826900C 21/Y/299865 12.270,83 2103000589 35 12.916,66 95% 

Ajuntament de Sitges P0827000A 21/Y/299864 15.520,00 2103000589 36 19.400,00 80% 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 21/Y/299863 6.394,00 2103000589 37 6.394,00 100% 

Ajuntament de Sora P0827200G 21/Y/299862 15.250,10 2103000589 38 15.250,10 100% 

Ajuntament de Subirats P0827300E 21/Y/299861 14.666,10 2103000589 39 15.438,00 95% 

Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/299860 10.934,83 2103000589 40 12.149,81 90% 
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Ajuntament de Tagamanent P0827600H 21/Y/299859 22.461,20 2103000589 41 22.461,20 100% 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/299858 17.438,00 2103000589 42 17.438,00 100% 

Ajuntament de Taradell P0827800D 21/Y/299857 8.038,89 2103000589 43 8.932,10 90% 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 21/Y/299856 8.318,53 2103000589 44 8.318,53 100% 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 21/Y/299855 15.837,00 2103000589 45 15.837,00 100% 

Ajuntament de Teià P0828100H 21/Y/299854 2.142,00 2103000589 46 2.380,00 90% 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21/Y/299853 20.515,20 2103000589 47 25.644,00 80% 

Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/299852 2.883,60 2103000589 48 3.204,00 90% 

Ajuntament de Tona P0828300D 21/Y/299851 4.230,36 2103000589 49 4.700,40 90% 

Ajuntament de Tordera P0828400B 21/Y/299850 36.073,75 2103000589 50 42.439,70 85% 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 21/Y/299849 4.981,80 2103000589 51 5.244,00 95% 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21/Y/299848 4.600,00 2103000589 52 4.600,00 100% 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 21/Y/299847 14.367,00 2103000589 53 14.367,00 100% 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 21/Y/299846 5.636,25 2103000589 54 6.262,50 90% 

Ajuntament d' Ullastrell P0829000I 21/Y/299845 3.600,00 2103000589 55 3.600,00 100% 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21/Y/299844 18.049,05 2103000589 56 20.054,50 90% 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/299843 2.845,00 2103000589 57 2.845,00 100% 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 21/Y/299842 11.435,00 2103000589 58 11.435,00 100% 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 21/Y/299841 11.360,14 2103000589 59 11.958,04 95% 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 21/Y/299840 9.410,35 2103000589 60 11.071,00 85% 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 21/Y/299839 4.267,40 2103000589 61 4.492,00 95% 

Ajuntament de Veciana P0829800B 21/Y/299838 11.197,00 2103000589 62 11.197,00 100% 

Ajuntament de Vilada P0830000F 21/Y/299837 9.430,80 2103000589 63 9.430,80 100% 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 21/Y/299836 3.461,60 2103000589 64 4.327,00 80% 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/299835 8.820,00 2103000589 65 9.800,00 90% 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 21/Y/299834 2.855,24 2103000589 66 2.855,24 100% 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 21/Y/299833 26.469,55 2103000589 67 26.469,55 100% 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 21/Y/299832 3.244,28 2103000589 68 3.816,80 85% 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 21/Y/299831 5.571,00 2103000589 69 6.190,00 90% 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 21/Y/299830 8.502,40 2103000589 70 10.628,00 80% 
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Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21/Y/299829 3.039,66 2103000589 71 3.377,40 90% 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/299828 31.084,40 2103000589 72 31.084,40 100% 
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de DOS MILIONS SET-CENTS 
VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS (2.784.725,00 €) a càrrec 
de les aplicacions del pressupost de l’any 2021 següent: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/50002/17200/46282 2.784.725,00 € 

 TOTAL 2.784.725,00 € 

 
Tercer. 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 30 d’abril de 2021 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió, a la que cal adjuntar la següent documentació: 

 
- Formulari d’acceptació del Fons de prestació. 
 
- Acta d'acord de la comissió local de seguiment de les actuacions previstes 

al PPI, signada de forma conjunta per representants de l'ajuntament i de 
l'Agrupació de Defensa Forestal local (ADF). Haurà de constar la relació 
prioritzada i valorada de les actuacions amb necessitat d'execució que 
hagin estat acordades. En cas que no existeixi ADF local, l'acta es podrà 
formalitzar amb entitats locals, que no formin part del sector públic, amb 
objectius de prevenció d'incendis forestals, protecció o conservació del 
medi natural, en els seus estatuts. 

 
Si l'acta conté actuacions en basses o dipòsits en terrenys de titularitat 
privada, caldrà adjuntar document de compareixença o contracte 
d'aprofitament del bé entre l'ajuntament i la propietat, amb una vigència 
mínima de 5 anys, segons el qual quedi establert i regulat l'ús compartit de 
l'aigua per als mitjans d'extinció. En cas de no presentar-se, o que no 
s’esmeni la documentació incorrecta, es procedirà a la revocació parcial 
del fons de prestació corresponent a l’import de les actuacions previstes en 
actuacions en basses o dipòsits en terreny de titularitat privada sense 
aportació de la documentació sol·licitada. 
 
Cas de presentar en el termini establert aquesta documentació amb 
defectes, es requerirà a l’ajuntament per tal que presenti o esmeni aquesta 
documentació en deu dies hàbils des del dia següent de rebre el 
requeriment. 

 
1.2. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida 

acceptació i la documentació especificada en el punt anterior. Cas de no 
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presentar en el termini establert els documents del punt anterior, o de 
presentar-los amb defectes de forma, es requerirà a l’ajuntament per tal que 
presenti o esmeni la documentació en deu dies hàbils des del dia següent de 
rebre el requeriment.  

 
1.3. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 

presentació de l’acceptació 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 
esmenat els defectes requerits de la documentació a annexar, s’ha d’entendre 
que ha renunciat tàcitament a l’ajut i es procedirà a tramitar l’aprovació de la 
corresponent renúncia. 

 
1.4. L'ens destinatari ha de disposar d'un PPI redactat per la Diputació de 

Barcelona i aprovat o en tràmit d'aprovació pel Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA). A tal efecte l'Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
(OTPMIFDA) comprovarà l'estat d'aprovació del PPI, i en cas que no li consti 
com a aprovat, requerirà a l'ajuntament per tal que aporti resolució favorable 
del DARPA, o que en el seu defecte acrediti l'aprovació municipal del 
document del PPI i l'acord de tramesa al DARPA, en un termini de 10 dies 
hàbils des de l’endemà de rebre la notificació per presentar la informació 
requerida. Transcorregut el termini sense que l’ens hagi presentat la 
informació, o en cas que aquesta no sigui acreditativa dels fets sol·licitats, 
s’entendrà que no es compleixin les condicions com a destinatari per a 
l’atorgament del recurs econòmic, i es procedirà a tramitar l’aprovació de la 
corresponent revocació. 

 
1.5. 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. 
 

1.6. L’import dels ajuts revocats o renunciats en aquesta fase pot ser utilitzat per 
complementar els ajuts de la resta de municipis, segons les condicions del 
punt 4.2 del present Dictamen. 

 
1.7. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 

 
1.8. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 

1.9. 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. 
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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 al capítol 2 del pressupost de depeses 
dels ens destinataris. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. La justificació dels ajuts contemplarà el cofinançament de les actuacions 

executades de forma que l’import a pagar s'ha de calcular aplicant els 
següents percentatges sobre la despesa total acordada de la inversió: 

 
- 80 % per municipis de més de 20.000 habitants 
- 85 % per municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants 
- 90 % per municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants 
- 95 % per municipis d’entre 2.501 i 5.000 habitants 
- 100 % per municipis de fins a 2.500 habitants, o amb ajuts iguals o inferiors 

a 2.000,00 euros. 
 

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, 
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. 

 
2.10. 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. 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 75 % de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa i la documentació a què es fa referència en l’acord tercer, apartat 
1.1, del present dictamen. 

 
3.2. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 

presentació de la justificació de les 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 3 % 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. Atenent a les mesures per tal de garantir 
la integritat de les actuacions previstes al PPI i a l’eficiència de l’execució de 
les actuacions, l’import incrementat per a cada ens ha de ser com a mínim de 
500,00 euros. Els imports dels increments dels ajuts atorgats en aquest 
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procés s’han de destinar a complementar i millorar les actuacions que consten 
en l’acta d’acord presentada. 

 
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. 

 
Quart. APROVAR un pagament avançat del 75 % 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. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Prevenció d’incendis forestals: conservació 
de la infraestructura estratègica” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021, del Pla de concertació XGL 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000546).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
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d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. 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 “Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la 
infraestructura estratègica”, per mitjà del qual es vehicula l’execució d’actuacions de 
manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària 
bàsica), de subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i 
vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). Els seus destinataris són els 
ajuntaments de la demarcació de Barcelona inclosos al Decret 64/95, al Pla Infocat 
o que llur territori formi part d’un espai natural de la xarxa de Parcs de Diputació de 
Barcelona, i que tenen redactat el PPI per part de la Diputació de Barcelona. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 25 de febrer de 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
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participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: La 
quantia de la prestació s’obté a partir d'un import de referència per a cada municipi 
(IRM), resultant de dividir el pressupost assignat al fons entre la superfície forestal 
de tots els municipis amb PPI (inversió mitjana per unitat de superfície forestal), i 
multiplicant-la per la superfície forestal del municipi. Sobre l’IRM s’apliquen un 
seguit de coeficients prèviament normalitzats: cSFI: coeficient de superfície forestal 
d’influència de les infraestructures, cDXV: coeficient de densitat mitjana de la xarxa 
viària bàsica de prevenció, cCEA: coeficient de continuïtat en l’execució anual de 
les inversions en actuacions. Es preveuen mesures de correcció percentual per tal 
de garantir la integritat de les actuacions previstes al Pla municipal de prevenció 
d’incendis forestals (PPI). 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 2.784.725,00 

euros, i la quantia que finalment es proposa concedir és 2.784.725,00 euros. 
 
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 “Prevenció d’incendis 
forestals: Conservació de la infraestructura estratègica” 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 

2022 (EUR) 
Operació 

comptable 
Posició 

Cost total  
Actuacions 

(EUR) 

% 
aportació  

DB 

Ajuntament d' Abrera P0800100J 21/Y/300371 5.726,03 2103000575 1 6.736,50 85% 

Ajuntament d' Aguilar de Segarra P0800200H 21/Y/300370 16.004,00 2103000575 2 16.004,00 100% 

Ajuntament d' Aiguafreda P0801400C 21/Y/300369 3.643,80 2103000575 3 3.835,58 95% 

Ajuntament d' Alella P0800300F 21/Y/300368 2.524,50 2103000575 4 2.805,00 90% 

Ajuntament d' Alpens P0800400D 21/Y/300367 7.620,20 2103000575 5 7.620,20 100% 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 21/Y/300366 3.089,34 2103000575 6 3.432,60 90% 

Ajuntament d' Arenys de Mar P0800600I 21/Y/300365 2.000,05 2103000575 7 2.353,00 85% 

Ajuntament d' Arenys de Munt P0800700G 21/Y/300364 8.925,30 2103000575 8 9.917,00 90% 

Ajuntament d' Argençola P0800800E 21/Y/300363 17.663,00 2103000575 9 17.663,00 100% 

Ajuntament d' Argentona P0800900C 21/Y/300362 11.225,10 2103000575 10 13.206,00 85% 

Ajuntament d' Artés P0801000A 21/Y/300361 4.574,70 2103000575 11 5.083,00 90% 

Ajuntament d' Avià P0801100I 21/Y/300360 7.187,60 2103000575 12 7.187,60 100% 

Ajuntament d' Avinyó P0801200G 21/Y/300359 27.408,00 2103000575 13 27.408,00 100% 

Ajuntament d' Avinyonet del Penedès P0801300E 21/Y/300358 8.470,00 2103000575 14 8.470,00 100% 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/300357 3.950,11 2103000575 15 4.937,64 80% 

Ajuntament de Bagà P0801600H 21/Y/300356 14.470,00 2103000575 16 14.470,00 100% 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 21/Y/300355 5.361,41 2103000575 17 5.643,59 95% 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 21/Y/300354 13.230,65 2103000575 18 13.927,00 95% 

Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/300353 18.666,00 2103000575 19 20.740,00 90% 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 21/Y/300352 11.696,53 2103000575 20 11.696,53 100% 

Ajuntament de Berga P0802200F 21/Y/300351 8.463,45 2103000575 21 9.957,00 85% 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 21/Y/300350 11.781,00 2103000575 22 13.090,00 90% 

Ajuntament de Borredà P0802400B 21/Y/300349 19.081,51 2103000575 23 19.081,51 100% 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2022 (EUR) 
Operació 

comptable 
Posició 

Cost total  
Actuacions 

(EUR) 

% 
aportació  

DB 

Ajuntament del Bruc P0802500I 21/Y/300348 20.471,89 2103000575 24 20.471,89 100% 

Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/300347 18.354,09 2103000575 25 18.354,09 100% 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 21/Y/300346 7.142,00 2103000575 26 7.142,00 100% 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/300345 2.217,30 2103000575 27 2.334,00 95% 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/300344 2.246,40 2103000575 28 2.496,00 90% 

Ajuntament de Calders P0803400A 21/Y/300343 14.198,00 2103000575 29 14.198,00 100% 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/300342 14.243,45 2103000575 30 16.757,00 85% 

Ajuntament de Calella P0803500H 21/Y/300341 3.012,40 2103000575 31 3.544,00 85% 

Ajuntament de Callús P0803700D 21/Y/300340 4.176,00 2103000575 32 4.176,00 100% 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/300339 9.715,00 2103000575 33 9.715,00 100% 

Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/300338 3.639,74 2103000575 34 3.639,74 100% 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 21/Y/300337 2.193,00 2103000575 35 2.580,00 85% 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 21/Y/300336 12.859,23 2103000575 36 13.536,03 95% 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 21/Y/300335 5.000,80 2103000575 37 5.264,00 95% 

Ajuntament de Capellades P0804300B 21/Y/300334 2.002,95 2103000575 38 2.225,50 90% 

Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/300333 14.693,00 2103000575 39 14.693,00 100% 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 21/Y/300332 2.000,00 2103000575 40 2.000,00 100% 

Ajuntament de Cardona P0804600E 21/Y/300331 23.921,00 2103000575 41 25.180,00 95% 

Ajuntament de Carme P0804700C 21/Y/300330 4.098,00 2103000575 42 4.098,00 100% 

Ajuntament de Casserres P0804800A 21/Y/300329 9.487,30 2103000575 43 9.487,30 100% 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 21/Y/300328 14.427,00 2103000575 44 14.427,00 100% 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 21/Y/300327 18.997,00 2103000575 45 18.997,00 100% 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/300326 16.427,00 2103000575 46 16.427,00 100% 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 21/Y/300325 20.043,52 2103000575 47 25.054,40 80% 
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Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 21/Y/300324 13.272,45 2103000575 48 13.971,00 95% 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 21/Y/300323 10.389,12 2103000575 49 12.222,50 85% 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 21/Y/300322 14.933,00 2103000575 50 14.933,00 100% 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 21/Y/300321 2.268,80 2103000575 51 2.836,00 80% 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 21/Y/300320 12.491,00 2103000575 52 12.491,00 100% 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 21/Y/300319 7.710,00 2103000575 53 7.710,00 100% 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 21/Y/300318 26.275,00 2103000575 54 26.275,00 100% 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 21/Y/300317 7.555,00 2103000575 55 7.555,00 100% 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 21/Y/300316 14.271,50 2103000575 56 14.271,50 100% 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 21/Y/300315 11.714,13 2103000575 57 11.714,13 100% 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 21/Y/300314 14.825,94 2103000575 58 15.606,25 95% 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 21/Y/300313 5.716,00 2103000575 59 5.716,00 100% 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 21/Y/300312 7.897,50 2103000575 60 7.897,50 100% 

Ajuntament de Centelles P0806600C 21/Y/300311 4.816,49 2103000575 61 5.351,65 90% 

Ajuntament de Cercs P0826800E 21/Y/300310 18.993,00 2103000575 62 18.993,00 100% 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/300309 9.200,00 2103000575 63 11.500,00 80% 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 21/Y/300308 10.765,73 2103000575 64 11.961,92 90% 

Ajuntament de Collbató P0806800I 21/Y/300307 6.194,00 2103000575 65 6.520,00 95% 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/300306 5.927,50 2103000575 66 5.927,50 100% 

Ajuntament de Copons P0807000E 21/Y/300305 6.846,00 2103000575 67 6.846,00 100% 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 21/Y/300304 6.704,38 2103000575 68 7.887,50 85% 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/300303 3.213,00 2103000575 69 3.780,00 85% 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 21/Y/300302 22.121,10 2103000575 70 24.579,00 90% 

Ajuntament de Esparreguera P0807500D 21/Y/300301 10.028,40 2103000575 71 12.535,50 80% 
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Ajuntament de Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/300300 2.000,00 2103000575 72 2.000,00 100% 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/300299 15.117,00 2103000575 73 15.117,00 100% 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 21/Y/300298 18.633,22 2103000575 74 18.633,22 100% 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 21/Y/300297 5.119,00 2103000575 75 5.119,00 100% 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 21/Y/300296 7.791,80 2103000575 76 7.791,80 100% 

Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/300295 13.183,90 2103000575 77 13.183,90 100% 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 21/Y/300294 16.448,00 2103000575 78 16.448,00 100% 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 21/Y/300293 18.886,19 2103000575 79 18.886,19 100% 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 21/Y/300292 2.200,00 2103000575 80 2.200,00 100% 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 21/Y/300291 18.485,00 2103000575 81 18.485,00 100% 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 21/Y/300290 7.865,00 2103000575 82 7.865,00 100% 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 21/Y/300289 5.417,60 2103000575 83 6.772,00 80% 

Ajuntament de Gaià P0808900E 21/Y/300288 19.198,80 2103000575 84 19.198,80 100% 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 21/Y/300287 7.905,75 2103000575 85 7.905,75 100% 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 21/Y/300286 7.267,50 2103000575 86 8.550,00 85% 

Ajuntament de Gavà P0808800G 21/Y/300285 8.194,40 2103000575 87 10.243,00 80% 

Ajuntament de Gelida P0809000C 21/Y/300284 8.194,95 2103000575 88 9.105,50 90% 

Ajuntament de Gironella P0809100A 21/Y/300283 2.094,75 2103000575 89 2.205,00 95% 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 21/Y/300282 13.743,70 2103000575 90 13.743,70 100% 

Ajuntament de Granera P0809400E 21/Y/300281 12.504,00 2103000575 91 12.504,00 100% 

Ajuntament de Gualba P0809600J 21/Y/300280 11.339,68 2103000575 92 11.339,68 100% 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 21/Y/300279 21.980,00 2103000575 93 21.980,00 100% 

Ajuntament de Gurb P0809900D 21/Y/300278 11.770,50 2103000575 94 12.390,00 95% 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/300277 11.996,69 2103000575 95 12.628,10 95% 
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Ajuntament de Jorba P0810200F 21/Y/300276 11.434,00 2103000575 96 11.434,00 100% 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/300275 21.890,95 2103000575 97 21.890,95 100% 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 21/Y/300274 5.077,05 2103000575 98 5.973,00 85% 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 21/Y/300273 2.000,00 2103000575 99 2.000,00 100% 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 21/Y/300272 10.296,36 2103000575 100 12.113,36 85% 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 21/Y/300271 26.976,00 2103000575 101 26.976,00 100% 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 21/Y/300270 2.014,50 2103000575 102 2.370,00 85% 

Ajuntament de Manresa P0811200E 21/Y/300269 8.641,80 2103000575 103 10.802,25 80% 

Ajuntament de Marganell P0824200J 21/Y/300268 7.112,00 2103000575 104 7.112,00 100% 

Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/300267 3.088,80 2103000575 105 3.861,00 80% 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 21/Y/300266 2.000,00 2103000575 106 2.000,00 100% 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 21/Y/300265 4.763,67 2103000575 107 4.763,67 100% 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 21/Y/300264 6.203,64 2103000575 108 6.530,15 95% 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 21/Y/300263 3.942,00 2103000575 109 4.380,00 90% 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/300262 9.432,00 2103000575 110 10.480,00 90% 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21/Y/300261 5.200,00 2103000575 111 6.500,00 80% 

Ajuntament de Mediona P0812100F 21/Y/300260 18.217,58 2103000575 112 18.217,58 100% 

Ajuntament de Moià P0813700B 21/Y/300259 30.620,25 2103000575 113 34.022,50 90% 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 21/Y/300258 6.400,00 2103000575 114 8.000,00 80% 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 21/Y/300257 12.752,00 2103000575 115 12.752,00 100% 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 21/Y/300256 5.833,00 2103000575 116 6.140,00 95% 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 21/Y/300255 5.593,00 2103000575 117 6.991,25 80% 

Ajuntament de Montclar P0812900I 21/Y/300254 8.710,10 2103000575 118 8.710,10 100% 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 21/Y/300253 2.055,30 2103000575 119 2.055,30 100% 
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Ajuntament de Montmajor P0813100E 21/Y/300252 31.962,81 2103000575 120 31.962,81 100% 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 21/Y/300251 2.102,40 2103000575 121 2.102,40 100% 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 21/Y/300250 2.660,50 2103000575 122 3.130,00 85% 

Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/300249 11.095,75 2103000575 123 11.095,75 100% 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 21/Y/300248 18.823,60 2103000575 124 18.823,60 100% 

Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/300247 19.920,00 2103000575 125 19.920,00 100% 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 21/Y/300246 2.184,78 2103000575 126 2.427,53 90% 

Ajuntament de Navàs P0814000F 21/Y/300245 35.542,80 2103000575 127 39.492,00 90% 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 21/Y/300244 13.470,00 2103000575 128 13.470,00 100% 

Ajuntament d' Òdena P0814200B 21/Y/300243 15.263,15 2103000575 129 16.066,47 95% 

Ajuntament d' Olèrdola P0814400H 21/Y/300242 8.721,00 2103000575 130 9.180,00 95% 

Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls P0814500E 21/Y/300241 14.324,00 2103000575 131 14.324,00 100% 

Ajuntament d' Olesa de Montserrat P0814600C 21/Y/300240 6.125,60 2103000575 132 7.657,00 80% 

Ajuntament d' Olivella P0814700A 21/Y/300239 18.394,61 2103000575 133 19.362,75 95% 

Ajuntament d' Olost P0814800I 21/Y/300238 9.077,40 2103000575 134 9.077,40 100% 

Ajuntament d' Olvan P0814300J 21/Y/300237 16.814,66 2103000575 135 16.814,66 100% 

Ajuntament d' Orís P0814900G 21/Y/300236 10.416,90 2103000575 136 10.416,90 100% 

Ajuntament d' Oristà P0815000E 21/Y/300235 23.955,70 2103000575 137 23.955,70 100% 

Ajuntament d' Orpí P0815100C 21/Y/300234 6.370,00 2103000575 138 6.370,00 100% 

Ajuntament d' Òrrius P0815200A 21/Y/300233 2.576,00 2103000575 139 2.576,00 100% 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 21/Y/300232 2.025,00 2103000575 140 2.025,00 100% 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21/Y/300231 5.445,00 2103000575 141 6.050,00 90% 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 21/Y/300230 2.622,25 2103000575 142 3.085,00 85% 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 21/Y/300229 3.203,23 2103000575 143 3.768,50 85% 
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Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 21/Y/300228 2.549,80 2103000575 144 2.684,00 95% 

Ajuntament del Papiol P0815700J 21/Y/300227 3.002,95 2103000575 145 3.161,00 95% 

Ajuntament de Perafita P0815900F 21/Y/300226 7.571,87 2103000575 146 7.571,87 100% 

Ajuntament de Piera P0816000D 21/Y/300225 15.183,25 2103000575 147 17.862,65 85% 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 21/Y/300224 2.393,60 2103000575 148 2.992,00 80% 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 21/Y/300223 2.000,00 2103000575 149 2.000,00 100% 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 21/Y/300222 8.225,00 2103000575 150 8.225,00 100% 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 21/Y/300221 21.750,00 2103000575 151 21.750,00 100% 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/300220 2.169,00 2103000575 152 2.410,00 90% 

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J 21/Y/300219 14.178,75 2103000575 153 14.925,00 95% 

Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/300218 12.135,00 2103000575 154 12.135,00 100% 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 21/Y/300217 4.090,51 2103000575 155 4.305,80 95% 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/300216 3.779,00 2103000575 156 3.779,00 100% 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 21/Y/300215 2.100,35 2103000575 157 2.471,00 85% 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21/Y/300214 20.819,63 2103000575 158 21.915,40 95% 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 21/Y/300213 5.535,00 2103000575 159 5.535,00 100% 

Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/300212 17.341,70 2103000575 160 17.341,70 100% 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 21/Y/300211 19.640,00 2103000575 161 19.640,00 100% 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/300210 9.709,00 2103000575 162 9.709,00 100% 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 21/Y/300209 11.543,17 2103000575 163 13.580,20 85% 

Ajuntament de Rubí P0818300F 21/Y/300208 7.902,40 2103000575 164 9.878,00 80% 

Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/300207 20.895,52 2103000575 165 20.895,52 100% 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 21/Y/300206 19.311,80 2103000575 166 19.311,80 100% 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 21/Y/300205 6.216,00 2103000575 167 7.770,00 80% 
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Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/300204 17.817,80 2103000575 168 17.817,80 100% 

Ajuntament de Saldes P0818900C 21/Y/300203 25.910,00 2103000575 169 25.910,00 100% 

Ajuntament de Sallent P0819000A 21/Y/300202 21.222,90 2103000575 170 23.581,00 90% 

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 21/Y/300201 5.739,60 2103000575 171 5.739,60 100% 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 21/Y/300200 2.098,80 2103000575 172 2.623,50 80% 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 21/Y/300199 4.605,30 2103000575 173 5.418,00 85% 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 21/Y/300198 2.977,30 2103000575 174 3.308,11 90% 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 21/Y/300197 13.780,80 2103000575 175 13.780,80 100% 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 21/Y/300196 2.400,00 2103000575 176 3.000,00 80% 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 21/Y/300195 7.706,70 2103000575 177 7.706,70 100% 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 21/Y/300194 7.507,85 2103000575 178 7.903,00 95% 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 21/Y/300193 33.652,53 2103000575 179 39.591,21 85% 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 21/Y/300192 4.180,00 2103000575 180 4.400,00 95% 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/300191 13.783,60 2103000575 181 17.229,50 80% 

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 21/Y/300190 4.505,28 2103000575 182 4.742,40 95% 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 21/Y/300189 4.860,00 2103000575 183 5.400,00 90% 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 21/Y/300188 6.660,00 2103000575 184 7.400,00 90% 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/300187 3.240,00 2103000575 185 4.050,00 80% 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 21/Y/300186 9.772,22 2103000575 186 9.772,22 100% 

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles P0820800A 21/Y/300185 5.393,70 2103000575 187 5.993,00 90% 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 21/Y/300184 2.929,50 2103000575 188 3.255,00 90% 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 21/Y/300183 9.676,00 2103000575 189 9.676,00 100% 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 21/Y/300182 12.310,00 2103000575 190 12.310,00 100% 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 21/Y/300181 3.556,40 2103000575 191 4.184,00 85% 
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Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 21/Y/300180 6.874,00 2103000575 192 6.874,00 100% 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 21/Y/300179 6.406,61 2103000575 193 6.743,80 95% 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 21/Y/300178 2.465,00 2103000575 194 2.900,00 85% 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 21/Y/300177 3.930,00 2103000575 195 3.930,00 100% 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 21/Y/300176 21.330,00 2103000575 196 21.330,00 100% 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 21/Y/300175 4.040,00 2103000575 197 4.040,00 100% 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 21/Y/300174 12.018,90 2103000575 198 12.018,90 100% 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 21/Y/300173 13.093,00 2103000575 199 13.093,00 100% 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 21/Y/300172 5.918,50 2103000575 200 6.230,00 95% 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 21/Y/300171 47.197,00 2103000590 1 47.197,00 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 21/Y/300170 12.291,20 2103000590 2 15.364,00 80% 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 21/Y/300169 2.040,00 2103000590 3 2.040,00 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 21/Y/300168 22.381,82 2103000590 4 22.381,82 100% 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 21/Y/300167 16.147,03 2103000590 5 16.996,87 95% 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 21/Y/300166 5.962,00 2103000590 6 5.962,00 100% 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 21/Y/300165 2.730,60 2103000590 7 3.034,00 90% 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 21/Y/300164 4.102,00 2103000590 8 4.102,00 100% 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 21/Y/300163 3.636,00 2103000590 9 3.636,00 100% 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 21/Y/300162 4.320,00 2103000590 10 5.400,00 80% 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/300161 13.545,00 2103000590 11 13.545,00 100% 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 21/Y/300160 3.850,50 2103000590 12 4.530,00 85% 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 21/Y/300159 16.041,23 2103000590 13 16.041,23 100% 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 21/Y/300158 15.447,00 2103000590 14 16.260,00 95% 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 21/Y/300157 8.037,90 2103000590 15 8.931,00 90% 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2022 (EUR) 
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Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 21/Y/300156 2.961,00 2103000590 16 3.290,00 90% 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 21/Y/300155 2.200,00 2103000590 17 2.200,00 100% 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 21/Y/300154 2.098,80 2103000590 18 2.623,50 80% 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 21/Y/300153 2.658,19 2103000590 19 2.658,19 100% 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 21/Y/300152 2.048,85 2103000590 20 2.276,50 90% 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 21/Y/300151 2.000,00 2103000590 21 2.000,00 100% 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 21/Y/300150 5.473,20 2103000590 22 5.473,20 100% 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 21/Y/300149 2.484,00 2103000590 23 2.760,00 90% 

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui P0825000C 21/Y/300148 7.655,17 2103000590 24 9.006,08 85% 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos P0825100A 21/Y/300147 3.204,90 2103000590 25 3.561,00 90% 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 21/Y/300146 12.817,09 2103000590 26 12.817,09 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 21/Y/300145 2.360,00 2103000590 27 2.360,00 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 21/Y/300144 24.937,60 2103000590 28 24.937,60 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 21/Y/300143 10.462,00 2103000590 29 10.462,00 100% 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera P0825900D 21/Y/300142 4.929,21 2103000590 30 5.476,90 90% 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 21/Y/300141 31.777,00 2103000590 31 31.777,00 100% 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 21/Y/300140 5.807,35 2103000590 32 6.113,00 95% 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 21/Y/300139 2.507,40 2103000590 33 2.786,00 90% 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 21/Y/300138 10.552,50 2103000590 34 11.725,00 90% 

Ajuntament de Seva P0826900C 21/Y/300137 12.270,83 2103000590 35 12.916,66 95% 

Ajuntament de Sitges P0827000A 21/Y/300136 15.608,00 2103000590 36 19.510,00 80% 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 21/Y/300135 6.837,80 2103000590 37 6.837,80 100% 

Ajuntament de Sora P0827200G 21/Y/300134 16.196,10 2103000590 38 16.196,10 100% 

Ajuntament de Subirats P0827300E 21/Y/300133 15.285,50 2103000590 39 16.090,00 95% 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
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Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/300132 10.699,20 2103000590 40 11.888,00 90% 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 21/Y/300131 22.101,80 2103000590 41 22.101,80 100% 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/300130 16.182,00 2103000590 42 16.182,00 100% 

Ajuntament de Taradell P0827800D 21/Y/300129 8.038,89 2103000590 43 8.932,10 90% 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 21/Y/300128 8.318,53 2103000590 44 8.318,53 100% 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 21/Y/300127 16.139,90 2103000590 45 16.139,90 100% 

Ajuntament de Teià P0828100H 21/Y/300126 2.074,50 2103000590 46 2.305,00 90% 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21/Y/300125 21.036,00 2103000590 47 26.295,00 80% 

Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/300124 2.679,30 2103000590 48 2.977,00 90% 

Ajuntament de Tona P0828300D 21/Y/300123 4.338,89 2103000590 49 4.820,99 90% 

Ajuntament de Tordera P0828400B 21/Y/300122 34.337,00 2103000590 50 40.396,47 85% 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 21/Y/300121 5.000,52 2103000590 51 5.263,70 95% 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21/Y/300120 4.770,00 2103000590 52 4.770,00 100% 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 21/Y/300119 14.095,00 2103000590 53 14.095,00 100% 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 21/Y/300118 5.791,50 2103000590 54 6.435,00 90% 

Ajuntament d' Ullastrell P0829000I 21/Y/300117 3.589,00 2103000590 55 3.589,00 100% 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21/Y/300116 18.389,70 2103000590 56 20.433,00 90% 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/300115 2.894,00 2103000590 57 2.894,00 100% 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 21/Y/300114 12.869,20 2103000590 58 12.869,20 100% 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 21/Y/300113 10.816,22 2103000590 59 11.385,50 95% 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 21/Y/300112 8.754,15 2103000590 60 10.299,00 85% 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 21/Y/300111 4.219,90 2103000590 61 4.442,00 95% 

Ajuntament de Veciana P0829800B 21/Y/300110 11.442,00 2103000590 62 11.442,00 100% 

Ajuntament de Vilada P0830000F 21/Y/300109 8.806,40 2103000590 63 8.806,40 100% 
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Ajuntament de Viladecans P0830200B 21/Y/300108 3.400,00 2103000590 64 4.250,00 80% 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/300107 9.630,00 2103000590 65 10.700,00 90% 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 21/Y/300106 2.855,24 2103000590 66 2.855,24 100% 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 21/Y/300105 29.650,50 2103000590 67 29.650,50 100% 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 21/Y/300104 3.160,30 2103000590 68 3.718,00 85% 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 21/Y/300103 5.355,90 2103000590 69 5.951,00 90% 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 21/Y/300102 8.897,60 2103000590 70 11.122,00 80% 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21/Y/300101 2.962,44 2103000590 71 3.291,60 90% 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/300100 33.016,10 2103000590 72 33.016,10 100% 
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de DOS MILIONS SET-CENTS 
VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS (2.784.725,00 €) 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 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/50002/17200/46282 2.784.725,00 € 

 TOTAL 2.784.725,00 € 

 
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer. 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 30 d’abril de 2021 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió, a la que cal adjuntar la següent documentació: 

 
- Formulari d’acceptació del Fons de prestació. 
 
- Acta d'acord de la comissió local de seguiment de les actuacions previstes 

al PPI, signada de forma conjunta per representants de l'ajuntament i de 
l'Agrupació de Defensa Forestal local (ADF). Haurà de constar la relació 
prioritzada i valorada de les actuacions amb necessitat d'execució que 
hagin estat acordades. Només en el cas dels PPI que no continguin 
actuacions planificades per a l’any 2022, es permetrà la manca de relació 
prioritzada d’actuacions, sempre que a l’acta d’acord presentada consti que 
l’ens destinatari es compromet a trametre una addenda a l’acta amb 
aquesta relació prioritzada en el termini màxim dels dos mesos posteriors a 
la recepció de la redacció del PPI municipal 2021, redactat per la Diputació 
de Barcelona. En cas que no existeixi ADF local, l'acta es podrà formalitzar 
amb entitats locals, que no formin part del sector públic, amb objectius de 
prevenció d'incendis forestals, protecció o conservació del medi natural, en 
els seus estatuts. 

 
Si l'acta conté actuacions en basses o dipòsits en terrenys de titularitat 
privada, caldrà adjuntar document de compareixença o contracte 
d'aprofitament del bé entre l'ajuntament i la propietat, amb una vigència 
mínima de 5 anys, segons el qual quedi establert i regulat l'ús compartit de 
l'aigua per als mitjans d'extinció. En cas de no presentar-se, o no s’esmeni 
la documentació incorrecta, es procedirà a la revocació parcial del fons de 
prestació corresponent a l’import de les actuacions previstes en actuacions 
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en basses o dipòsits en terreny de titularitat privada sense aportació de la 
documentació sol·licitada. 
 
Cas de presentar en el termini establert aquesta documentació amb 
defectes, es requerirà a l’ajuntament per tal que presenti o esmeni aquesta 
documentació en deu dies hàbils des del dia següent de rebre el 
requeriment. 
 

1.2. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida 
acceptació i la documentació especificada en el punt anterior correctament, 
sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert.  

 
1.3. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 

presentació de l’acceptació 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 
esmenat els defectes requerits de la documentació a annexar, s’ha d’entendre 
que ha renunciat tàcitament a l’ajut i es procedirà tramitar l’aprovació de la 
corresponent renúncia. 

 
1.4. L'ens destinatari ha de disposar d'un PPI redactat per la Diputació de 

Barcelona i aprovat o en tràmit d'aprovació pel Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA). A tal efecte l'Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
(OTPMIFDA) comprovarà l'estat d'aprovació del PPI, i en cas que no li consti 
com a aprovat, requerirà a l'ajuntament per tal que aporti resolució favorable 
del DARPA, o que en el seu defecte acrediti l'aprovació municipal del 
document del PPI i l'acord de tramesa al DARPA, en un termini de 10 dies 
hàbils des de l’endemà de rebre la notificació per presentar la informació 
requerida. Transcorregut el termini sense que l’ens hagi presentat la 
informació, o en cas que aquesta no sigui acreditativa dels fets sol·licitats, 
s’entendrà que no es compleixin les condicions com a destinatari per a 
l’atorgament del recurs econòmic, i es procedirà a tramitar l’aprovació de la 
corresponent revocació. 

 
1.5. 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. 
 

1.6. L’import dels ajuts revocats o renunciats en aquesta fase pot ser utilitzat per 
complementar els ajuts de la resta de municipis, segons les condicions del 
punt 4.2 del present Dictamen. 

 
1.7. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
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1.8. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.9. 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 diferida: execució entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 
2022. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2022 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023. 
 

2.2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 2 del pressupost de depeses 
dels ens destinataris. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. La justificació dels ajuts contemplarà el cofinançament de les actuacions 

executades de forma que l’import a pagar s'ha de calcular aplicant els 
següents percentatges sobre la despesa total acordada de la inversió: 

 
- 80 % per municipis de més de 20.000 habitants 
- 85 % per municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants 
- 90 % per municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants 
- 95 % per municipis d’entre 2.501 i 5.000 habitants 
- 100 % per municipis de fins a 2.500 habitants, o amb ajuts iguals o inferiors 

a 2.000,00 euros. 
 

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. 
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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, 
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. 

 
2.10. 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. 
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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. 

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. 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 75 % de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa i la documentació a què es fa referència en l’acord tercer, apartat 
1.1, del present dictamen correctament, sempre que el pressupost a càrrec 
del qual s’imputi la despesa estigui obert. 

 
3.2. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 

presentació de la justificació de les 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. En cas que les renúncies presentades suposin un volum igual o superior al 

3 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, destinarà les quantitats 
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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. Atenent a les mesures per tal de garantir la integritat de les 
actuacions previstes al PPI i a l’eficiència de l’execució de les actuacions, 
l’import incrementat per a cada ens ha de ser com a mínim de 500,00 euros. 
Els imports dels increments dels ajuts atorgats en aquest procés s’han de 
destinar a complementar i millorar les actuacions que consten en l’acta 
d’acord presentada. 

 
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. 

 
Quart. APROVAR un pagament avançat del 75 % 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. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la 
segona pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres 
adscrits al Sector de Conservació de Granollers (Lot 1) (Exp. núm. 2015/3938).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de 

març de 2016, aprovà el dictamen (AJ 122/16) pel qual es proposa l’adjudicació del 
contracte de serveis relatiu als Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Granollers (Lot 1), a l’empresa AGUSTI Y 
MASOLIVER SA per una despesa màxima pluriennal, formulada en termes de 
preus unitaris, de cinc milions cinc-cents vuitanta-set mil vuit-cents cinquanta-
set euros amb seixanta cèntims (5.587.857,60 €), IVA inclòs, d’acord amb els 
preus unitaris ofertats.  

 
2. En data 10 de maig de 2016 es va formalitzar el contracte, amb una durada de 

quatre anys a comptar des de la citada data de formalització, concloent, per tant, la 
seva vigència el 10 de maig de 2020. 

 
3. En el punt 1.5 (Durada del contracte i possibles pròrrogues) del Plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen aquesta contractació, es disposava el 
següent: 

 
“La durada del contracte serà des del dia de la formalització del contracte, prevista per a l’1 
de gener de 2016  fins el dia 31 de desembre de 2019.  
 
El contracte serà pròrrogable anualment de forma expressa, i de mutu acord, i fins a un  termini 
màxim de 2 anys.” 

 
4. Per decret (D 3880/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Territori 

i Sostenibilitat, de 11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i salut del 
citat servei, notificant-se a la citada empresa adjudicatària en data 17 de maig de 
2016. 

 
5. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 

data 12 de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ 140) pel qual es va aprovar 
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l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 
2020 fins el 10 de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com del Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del 
contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  

 
6. L’empresa contractista (AGUSTI Y MASOLIVER SA) presenta un escrit signat en 

data 29 de gener de 2021 i presentat al registre de la Diputació de Barcelona en 
data 1 de febrer de 2021, sol·licitant la tramitació i formalització de la segona  
pròrroga del citat contracte per un any, de conformitat amb el que disposa la 
clàusula 1.5) de l’esmentat plec de clàusules administratives particulars que regulen 
la citada contractació. 

 
7. En data 16 de febrer de 2021 (amb entrada al Servei Juridico-administratiu en la 

mateixa data), s’emet un informe favorable a la citada pròrroga des de l’11 de maig 
de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, de la vigència de l’esmenat contracte. 

 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 

màxima de la pròrroga serà d’1.002.628,94 EUR, 21 % IVA inclòs, i que anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del vigent pressupost de 
2021. 

 
9. La Diputació de Barcelona podrà augmentar la consignació pressupostària, 

respectant els preus unitaris que va ofertar l’adjudicatari fins el pressupost de 
licitació actualitzat, en funció de les necessitats que es produeixin 

 
10. De conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar el 

contracte signat en data 10 de maig de 2016, així com el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest 
contracte, determinant que els efectes de la pròrroga començaran a regir a partir del 
dia 11 de maig de 2020 fins el 2 de novembre de 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. Apartat 1 de l’article 303 del TRLCSP, que estableix que el contracte de serveis es 

podrà prorrogar de mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la 
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durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que 
les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat 
originàriament. 

 

3. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
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 (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 dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR l’atorgament d’una segona pròrroga amb efectes des del dia 11 de 
maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del contracte del servei “Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de 
carreteres adscrits al Sector de Conservació de Granollers (Lot 1)”, adjudicat a 
l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA, així com del Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, amb els preus unitaris 
que va ofertar el contractista, d’acord amb l'informe tècnic emès, de data 16 de febrer 
de 2021.  
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima d’1.002.628,94 EUR, 21 % 
IVA inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del 
vigent pressupost de 2021. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA com a 
contractista per al seu coneixement i efectes.” 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la 
segona pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres 
adscrits al Sector de Conservació de Vic (Lot 2) (Exp. núm. 2015/3938).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de 

març de 2016, aprovà el dictamen (AJ 122/16) pel qual es proposa l’adjudicació 
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del contracte de serveis relatiu als Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Vic (Lot 2), a l’empresa PASQUINA, SA, per una 
despesa màxima pluriennal, formulada en termes de preus unitaris, de quatre 
milions trenta-un mil tres-cents seixanta-vuit euros amb vint cèntims 
(4.031.368,20 €), IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris ofertats.  

 
2. En data 10 de maig de 2016 es va formalitzar el contracte, amb una durada de 

quatre anys a comptar des de la citada data de formalització, concloent, per tant, 
la seva vigència el 10 de maig de 2020. 

 
3. En el punt 1.5 (Durada del contracte i possibles pròrrogues) del Plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen aquesta contractació, es disposava el 
següent: 
 
“La durada del contracte serà des del dia de la formalització del contracte, 
prevista per a l’1 de gener de 2016 fins el dia 31 de desembre de 2019.  
 

El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, i de mutu acord, i fins a 
un termini màxim de 2 anys.” 
 

4. Per Decret (D 3878/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, d’11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i 
salut del citat servei, notificant-se a la citada empresa adjudicatària en data 17 de 
maig de 2016. 

 
5. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 

data 12 de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ 138) pel qual es va aprovar 
l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 
2020 fins el 10 de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com del Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del 
contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  

 
6. L’empresa contractista (PASQUINA SA) presenta un escrit signat en data 4 de 

febrer de 2021 i presentat al registre de la Diputació de Barcelona en data 5 de 
febrer de 2021, sol·licitant la tramitació i formalització de la segona pròrroga del 
citat contracte per un any, de conformitat amb el que disposa la clàusula 1.5) de 
l’esmentat plec de clàusules administratives particulars que regulen la citada 
contractació. 

 
7. En data 16 de febrer de 2021 (amb entrada al Servei Juridico-administratiu en la 

mateixa data), s’emet un informe favorable a la pròrroga des de l’11 de maig de 
2021 fins el 2 de novembre de 2021 de la vigència de l’esmenat contracte. 
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8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 
màxima de la pròrroga serà de 674.858,92 euros, 21 % IVA inclòs, i que anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del vigent pressupost de 
2021. 

 

9. La Diputació de Barcelona podrà augmentar la consignació pressupostària, 
respectant els preus unitaris que va ofertar l’adjudicatari fins el pressupost de 
licitació actualitzat, en funció de les necessitats que es produeixin 

 

10. De conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar el 
contracte signat en data 10 de maig de 2016, així com el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest 
contracte, determinant que els efectes de la pròrroga començaran a regir a partir 
del dia 11 de maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021. 

 

Fonaments de dret 
 

1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 

2. Apartat 1 de l’article 303 del TRLCSP, que estableix que el contracte de serveis es 
podrà prorrogar de mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la 
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que 
les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat 
originàriament. 

 

3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
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 (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 dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’atorgament d’una segona pròrroga, amb efectes des del dia 11 de 
maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del contracte del servei “Treballs de 
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manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de 
carreteres adscrits al Sector de Conservació de Vic (Lot 2)”, adjudicat a l’empresa 
PASQUINA SA, així com del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques del contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el 
contractista, d’acord amb l'informe tècnic emès, de data 16 de febrer de 2021. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima de 674.858,92 euros, 21 % 
IVA inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del 
vigent pressupost de 2021. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PASQUINA SA com a contractista 
per al seu coneixement i efectes.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la 
segona pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres 
adscrits al Sector de Conservació de Berga (Lot 3) (Exp. núm. 2015/3938).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de 

març de 2016, aprovà el dictamen (AJ 122/16) pel qual es proposa l’adjudicació 
del contracte de serveis relatiu als Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Berga (Lot 3), a l’empresa GRAVES I 
EXCAVACIONS CASTELLOT SA per una despesa màxima pluriennal, formulada 
en termes de preus unitaris, de quatre milions tres-cents trenta-dos mil tres-
cents setanta-set euros amb dotze cèntims (4.332.377,12 €), IVA inclòs, 
d’acord amb els preus unitaris ofertats.  

 
2. En data 10 de maig de 2016 es va formalitzar el contracte, amb una durada de 

quatre anys a comptar des de la citada data de formalització, concloent, per tant, 
la seva vigència el 10 de maig de 2020. 

 
3. En el punt 1.5 (Durada del contracte i possibles pròrrogues) del Plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen aquesta contractació, es disposava el 
següent: 
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“La durada del contracte serà des del dia de la formalització del contracte, 
prevista per a l’1 de gener de 2016 fins el dia 31 de desembre de 2019.  
 

El contracte serà pròrrogable anualment de forma expressa, i de mutu acord, i fins a 
un termini màxim de 2 anys.” 
 

4. Per Decret (D 3883/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, d’11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i 
salut del citat servei, notificant-se a la citada empresa adjudicatària en data 17 de 
maig de 2016. 

 
5. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 

data 12 de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ 139) pel qual es va aprovar 
l’atorgament d’una pròrroga per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 
2020 fins el 10 de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com del Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del 
contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  

 
6. L’empresa contractista (GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA) presenta 

un escrit signat en data 29 de gener de 2021 i presentat al registre de la Diputació 
de Barcelona en data 1 de febrer de 2021, sol·licitant la tramitació i formalització 
de la segona pròrroga del citat contracte per un any, de conformitat amb el que 
disposa la clàusula 1.5) de l’esmentat plec de clàusules administratives particulars 
que regulen la citada contractació. 

 
7. En data 16 de febrer de 2021 (amb entrada al Servei Juridico-administratiu en la 

mateixa data) s’emet un informe favorable a la pròrroga des de l’11 de maig de 
2021 fins el 2 de novembre de 2021 de la vigència de l’esmentat contracte. 

 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 

màxima de la pròrroga serà de 738.504,07 EUR, 21 % IVA inclòs, i que anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del vigent pressupost de 
2021. 

 
9. La Diputació de Barcelona podrà augmentar la consignació pressupostària, 

respectant els preus unitaris que va ofertar l’adjudicatari fins el pressupost de 
licitació actualitzat, en funció de les necessitats que es produeixin. 

 
10. De conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar el 

contracte signat en data 10 de maig de 2016, així com el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest 
contracte, determinant que els efectes de la pròrroga començaran a regir a partir 
del dia 11 de maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021. 
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Fonaments de dret 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. Apartat 1 de l’article 303 del TRLCSP, que estableix que el contracte de serveis es 

podrà prorrogar de mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la 
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que 
les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat 
originàriament. 

 
3. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

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 (BOPB de 19 de desembre de 2019). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’atorgament d’una segona pròrroga, amb efectes des del dia 11 de 
maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del contracte del servei “Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de 
carreteres adscrits al Sector de Conservació de Berga (Lot 3)”, adjudicat a 
l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA, així com del Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, 
amb els preus unitaris que va ofertar el contractista, d’acord amb l'informe tècnic emès, 
de data 16 de febrer de 2021.  
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR l’increment de la despesa màxima de 
738.504,07 EUR, 21 % IVA inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/21000 del vigent pressupost de 2021. 
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Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT SA com a contractista per al seu coneixement i efectes.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la 
segona pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres 
adscrits al Sector de Conservació de Vilafranca (Lot 4) (Exp. núm. 2015/3938).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de març 

de 2016, aprovà el dictamen (AJ 122) pel qual es proposa l’adjudicació del 
contracte de serveis relatiu als Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Vilafranca (Lot 4), a l’empresa CONSTRUCCIONES 
Y EXPLANACIONES GRAS, SA, per una despesa màxima pluriennal, formulada 
en termes de preus unitaris, de quatre milions quaranta-tres mil cinc-cents quatre 
euros amb vint-i-quatre cèntims (4.043.504,24 €), IVA inclòs, d’acord amb els 
preus unitaris ofertats.  

 
2. En data 10 de maig de 2016 es va formalitzar el contracte, amb una durada de 

quatre anys a comptar des de la citada data de formalització, concloent, per tant, 
la seva vigència el 10 de maig de 2020. 

 
3. En el punt 1.5 (Durada del contracte i possibles pròrrogues) del Plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen aquesta contractació, es disposava el 
següent: 

 
“La durada del contracte serà des del dia de la formalització del contracte, 
prevista per a l’1 de gener de 2016 fins el dia 31 de desembre de 2019.  
 

El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, i de mutu acord, i fins 
a un termini màxim de 2 anys.” 

 
4. Per Decret (D 3894/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat, d’11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i 
salut del citat servei, notificant-se a la citada empresa adjudicatària en data 17 de 
maig de 2016. 
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5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en data 12 
de març de 2020, aprovà el dictamen (AJ 143) pel qual es va aprovar l’atorgament 
d’una pròrroga per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 
de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com del Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, amb 
els preus unitaris que va ofertar el contractista.  

 
6. L’empresa contractista CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA, 

presenta un escrit signat en data 4 de febrer de 2021 i presentat al registre de la 
Diputació de Barcelona en data 9 de febrer de 2021, sol·licitant la tramitació i 
formalització de la segona pròrroga del citat contracte per un any, de conformitat 
amb el que disposa la clàusula 1.5) de l’esmentat plec de clàusules 
administratives particulars que regulen la citada contractació. 

 
7. En data 16 de febrer de 2021 (amb entrada al Servei Jurídico-Administratiu en la 

mateixa data), s’emet un informe favorable a la citada pròrroga des de l’11 de 
maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, de la vigència de l’esmentat 
contracte. 

 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 

màxima de la pròrroga serà de 685.948,96 €, 21 % IVA inclòs, i que anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del vigent pressupost de 
2021. 

 
9. La Diputació de Barcelona podrà augmentar la consignació pressupostària, 

respectant els preus unitaris que va ofertar l’adjudicatari fins el pressupost de 
licitació actualitzat, en funció de les necessitats que es produeixin. 

 
10. De conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar el 

contracte signat en data 10 de maig de 2016, així com el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest 
contracte, determinant que els efectes de la pròrroga començaran a regir a partir 
del dia 11 de maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
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2. Apartat 1 de l’article 303 del TRLCSP, que estableix que el contracte de serveis es 
podrà prorrogar de mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la 
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que 
les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat 
originàriament. 

 
3. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

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 (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 dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’atorgament d’una segona pròrroga, amb efectes des del dia 11 de 
maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del contracte del servei “Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de 
carreteres adscrits al Sector de Conservació de Vilafranca (Lot 4)”, adjudicat a 
l’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA, així com del Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, 
amb els preus unitaris que va ofertar el contractista, d’acord amb l'informe tècnic emès, 
de data 16 de febrer de 2021.  
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR de la despesa màxima de 685.948,96 €, 21 % IVA 
inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del 
vigent pressupost de 2021. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS, SA, per al seu coneixement i efectes.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la 
segona pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres 
adscrits al Sector de Conservació de Martorell (Lot 5) (Exp. núm. 2015/3938).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
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1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de març de 
2016, aprovà el dictamen (AJ 122) pel qual es proposa l’adjudicació del contracte 
de serveis relatiu als Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sector de 
Conservació de Martorell (Lot 5), a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, 
per una despesa màxima pluriennal, formulada en termes de preus unitaris, de 
quatre milions sis-cents vint mil cent vuitanta-dos euros amb noranta-sis cèntims 
(4.620.182,96 €), IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris ofertats.  

 
2. En data 10 de maig de 2016 es va formalitzar el contracte, amb una durada de 

quatre anys a comptar des de la citada data de formalització, concloent, per tant, la 
seva vigència el 10 de maig de 2020. 

 
3. En el punt 1.5 (Durada del contracte i possibles pròrrogues) del Plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen aquesta contractació, es disposava el 
següent: 

 
“La durada del contracte serà des del dia de la formalització del contracte, 
prevista per a l’1 de gener de 2016 fins el dia 31 de desembre de 2019.  
 

El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, i de mutu acord, i fins a 
un termini màxim de 2 anys.” 

 
4. Per Decret (D 3897/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat, d’11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i 
salut del citat servei, notificant-se a la citada empresa adjudicatària en data 19 de 
maig de 2016. 

 
5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en data 12 

de març de 2020, aprovà el dictamen (AJ 142) pel qual es va aprovar l’atorgament 
d’una pròrroga per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 
de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com del Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, amb 
els preus unitaris que va ofertar el contractista.  

 
6. L’empresa contractista CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, presenta en data 3 de 

febrer de 2021 una instància al registre de la Diputació de Barcelona, sol·licitant la 
tramitació i formalització de la segona pròrroga del citat contracte per un any, de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 1.5) de l’esmentat plec de clàusules 
administratives particulars que regulen la citada contractació. 

 
7. En data 16 de febrer de 2021 (amb entrada al Servei Jurídico-Administratiu en la 

mateixa data), s’emet un informe favorable a la citada pròrroga des de l’11 de maig 
de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, de la vigència de l’esmentat contracte. 
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8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 
màxima de la pròrroga serà de 793.733,46 €, 21 % IVA inclòs, i que anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del vigent pressupost de 
2021. 

 

9. La Diputació de Barcelona podrà augmentar la consignació pressupostària, 
respectant els preus unitaris que va ofertar l’adjudicatari fins el pressupost de 
licitació actualitzat, en funció de les necessitats que es produeixin. 

 

10. De conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar el 
contracte signat en data 10 de maig de 2016, així com el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest 
contracte, determinant que els efectes de la pròrroga començaran a regir a partir 
del dia 11 de maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021. 

 

Fonaments de dret 
 

1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 

2. Apartat 1 de l’article 303 del TRLCSP, que estableix que el contracte de serveis es 
podrà prorrogar de mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la 
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que 
les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat 
originàriament. 

 

3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
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 (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 dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’atorgament d’una segona pròrroga, amb efectes des del dia 11 de 
maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del contracte del servei “Treballs de 
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manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de 
carreteres adscrits al Sector de Conservació de Martorell (Lot 5)”, adjudicat a 
l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, així com del Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, amb els 
preus unitaris que va ofertar el contractista, d’acord amb l'informe tècnic emès, de data 
16 de febrer de 2021.  
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima de 793.733,46 €, 21 % IVA 
inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del 
vigent pressupost de 2021. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, 
per al seu coneixement i efectes.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la 
segona pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres 
adscrits al Sector de Conservació de Manresa (Lot 6) (Exp. núm. 2015/3938).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de març 

de 2016, aprovà el dictamen (AJ 122) pel qual es proposa l’adjudicació del 
contracte de serveis relatiu als Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Manresa (Lot 6), a l’empresa EXCAVACIONS 
CÁCERES, SL, per una despesa màxima pluriennal, formulada en termes de 
preus unitaris, de quatre milions cinc-cents dinou mil cinc-cents setanta-sis euros 
amb vuitanta cèntims (4.519.576,80 €), IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris 
ofertats.  

 
2. En data 10 de maig de 2016 es va formalitzar el contracte, amb una durada de 

quatre anys a comptar des de la citada data de formalització, concloent, per tant, 
la seva vigència el 10 de maig de 2020. 

 
3. En el punt 1.5 (Durada del contracte i possibles pròrrogues) del Plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen aquesta contractació, es disposava el 
següent: 
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“La durada del contracte serà des del dia de la formalització del contracte, 
prevista per a l’1 de gener de 2016 fins el dia 31 de desembre de 2019.  
 

El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, i de mutu acord, i fins a 
un termini màxim de 2 anys.” 
 

4. Per Decret (D 3883/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, de 11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i 
salut del citat servei, notificant-se a la citada empresa adjudicatària en data 17 de 
maig de 2016. 

 
5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en data 12 

de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ 141) pel qual es va aprovar l’atorgament 
d’una pròrroga per un any, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020 fins el 10 
de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com del Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, amb 
els preus unitaris que va ofertar el contractista.  

 
6. L’empresa contractista EXCAVACIONS CÁCERES, SL, presenta un escrit signat 

en data 5 de febrer de 2021 i presentat al registre de la Diputació de Barcelona en 
la mateixa data, sol·licitant la tramitació i formalització de la segona pròrroga del 
citat contracte per un any, de conformitat amb el que disposa la clàusula 1.5) de 
l’esmentat plec de clàusules administratives particulars que regulen la citada 
contractació. 

 
7. En data 16 de febrer de 2021 (amb entrada al Servei Jurídico-Administratiu en la 

mateixa data), s’emet un informe favorable a la citada pròrroga des de l’11 de 
maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, de la vigència de l’esmentat 
contracte. 

 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 

màxima de la pròrroga serà de 764.298,84 €, 21 % IVA inclòs, i que anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del vigent pressupost de 
2021. 

 
9. La Diputació de Barcelona podrà augmentar la consignació pressupostària, 

respectant els preus unitaris que va ofertar l’adjudicatari fins el pressupost de 
licitació actualitzat, en funció de les necessitats que es produeixin. 

 
10. De conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar el 

contracte signat en data 10 de maig de 2016, així com el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest 
contracte, determinant que els efectes de la pròrroga començaran a regir a partir 
del dia 11 de maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021. 
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Fonaments de dret 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. Apartat 1 de l’article 303 del TRLCSP, que estableix que el contracte de serveis es 

podrà prorrogar de mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la 
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que 
les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat 
originàriament. 

 
3. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

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 (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 dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’atorgament d’una segona pròrroga, amb efectes des del dia 11 de 
maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del contracte del servei “Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de 
carreteres adscrits al Sector de Conservació de Manresa (Lot 6)”, adjudicat a 
l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL, així com del Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, amb els 
preus unitaris que va ofertar el contractista, d’acord amb l'informe tècnic emès, de data 
16 de febrer de 2021.  
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima de 764.298,84 €, 21 % IVA 
inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del 
vigent pressupost de 2021. 
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Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL, 
per al seu coneixement i efectes.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Les Cabanyes relatiu a 
les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127, 
PK 1+600 a 2+330. Tram accés a la muntanya de Sant Jaume-Les Cabanyes. 
TTMM Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes” (Exp. núm. 2018/20620).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. Actualment la carretera BV-2127, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. L’àmbit d’actuació del projecte se situa a la ctra. BV-2127, al tram comprès entre 

els PK 1+650, corresponent a l’accés a la Muntanya de Sant Jaume i el PK 2+340, 
corresponent a la rotonda d’accés al nucli de Les Cabanyes, amb una longitud 
aprox. de 670m. dins dels TTMM de Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes. 

 
3. Com a continuació de l’itinerari executat en 2017, en el tram inicial de la carretera 

(PK 1+050 a 1+650), es projecta continuar l’itinerari de vianants seguint el marge 
esquerre de la carretera fins Les Cabanyes. El trànsit de vianants es realitza pel 
marge de la carretera posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la via. 

 
4. Aquest projecte permet millorar la seguretat viària de la carretera BV-2127 

mitjançant la implantació d’un itinerari de vianants adjacent al marge esquerre de 
la carretera, i protegit mitjançant la implantació de barreres de seguretat, eliminant 
la cohabitació que es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de 
vianants. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’ajuntament de les Cabanyes, beneficiari de 

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

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2127, PK 1+600 a 2+330. Tram accés a la muntanya de Sant 
Jaume-Les Cabanyes. TTMM Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes” per un 
import total de 510.028,32 EUR (IVA inclòs)i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

7. La Diputació de Barcelona 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. 

 
8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BV-2127 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit 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 carretera BV-
2127, PK 1+600 a 2+330. Tram accés a la muntanya de Sant Jaume-Les 
Cabanyes. TTMM Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes”. 

 
9. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament 

de Les Cabanyes, 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. 

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

mesos. 
 
11. 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. 

 
12. Es valora l’import de l’actuació en un total de 510.028,32 €, IVA inclòs dels quals 

379.979,79 €, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100; l’import 
de 93.601,61 € correspon a l’avançament de la part corresponent a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001; i l’import de 36.446,92 € 
com a avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica inicialment 
prevista de l’Ajuntament de Les Cabanyes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001; totes elles del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil 
i suficient. 

 
13. Si bé, segons la minuta del conveni, els Ajuntaments de Vilafranca del Penedès i 

de Les Cabanyes han de cofinançar la part d’obra que afecta als seus municipis 
pels imports anteriorment indicats, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació 
de Barcelona amb càrrec al seu pressupost i a la finalització de les obres, la 
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Diputació de Barcelona emetrà liquidació als Ajuntaments per tal que 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.  

 
14. 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, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Les Cabanyes 
relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu ITINERARI DE VIANANTS A 
LA CARRETERA BV-2127, PK 1+600 A 2+330. TRAM ACCÉS A LA MUNTANYA 
DE SANT JAUME-LES CABANYES. TTMM VILAFRANCA DEL PENEDÈS I LES 
CABANYES, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE LES CABANYES RELATIU A LES OBRES DEL 

PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-2127, PK 
1+600 A 2+330. TRAM ACCÉS A LA MUNTANYA DE SANT JAUME - LES CABANYES. 

TTMM VILAFRANCA DEL PENEDÈS, I LES CABANYES.” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 
19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i 
Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
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la Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Pere Regull Riba, i assistit pel Secretari de la corporació Sr. Eduard Marcó 
Alberti.    
 
AJUNTAMENT DE LES CABANYES, representada per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament de Les Cabanyes, Sr. Agustí Vallverdú Gil, i assistit pel Secretari de la 
corporació de Les Cabanyes Sr. Jordi Vives Puig. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Actualment la carretera BV-2127, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. L’àmbit d’actuació del projecte se situa a la ctra. BV-2127, al tram comprès entre els PK 

1+650, corresponent a l’accés a la Muntanya de Sant Jaume i el PK 2+340, corresponent 
a la rotonda d’accés al nucli de Les Cabanyes, amb una longitud aprox. de 670m. dins 
dels TTMM de Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes. 

 
3. Com a continuació de l’itinerari executat en 2017, en el tram inicial de la carretera (PK 

1+050 a 1+650), es projecta continuar l’itinerari de vianants seguint el marge esquerre de 
la carretera fins Les Cabanyes. El trànsit de vianants es realitza pel marge de la 
carretera posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la via. 

 
4. Aquest projecte permet millorar la seguretat viària de la carretera BV-2127 mitjançant la 

implantació d’un itinerari de vianants adjacent al marge esquerre de la carretera, i 
protegit mitjançant la implantació de barreres de seguretat, eliminant la cohabitació que 
es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de vianants. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Les Cabanyes, beneficiari de 

l’actuació. 
 
6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127, 
PK 1+600 a 2+330. Tram accés a la muntanya de Sant Jaume-Les Cabanyes. TTMM 
Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes.” per un import total de 510.028,32 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.  

 
7. La Diputació de Barcelona 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. 

 
8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

2127 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit que garanteixi la 
seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant 
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l’execució de les obres “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127, PK 1+600 a 2+330. 
Tram accés a la muntanya de Sant Jaume-Les Cabanyes. TTMM Vilafranca del Penedès 
i Les Cabanyes”. 

 
9. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament  de Les 

Cabanyes 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. 

 
10. 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), l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Les Cabanyes, en ordre a l’execució per part de la 
Diputació, de les obres del projecte constructiu de l’“Itinerari de vianants a la carretera 
BV-2127, PK 1+600 a 2+330. Tram accés a la muntanya de Sant Jaume-Les Cabanyes. 
TTMM Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes.”, 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 510.028,32 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament  
de Les Cabanyes.  
 
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-2127, PK 1+600 a 2+330. Tram accés a la muntanya de Sant Jaume-Les 
Cabanyes. TTMM Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes.”, redactat per l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 510.028,32 
€, IVA inclòs dels quals 379.979,79 €, corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100; l’import de 93.601,61 € correspon a l’avançament de la part 
corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001; i l’import de 
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36.446,92 € com a avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica 
inicialment prevista de l’Ajuntament de Les Cabanyes, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001; totes elles del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient, 

 
La part que els correspon cofinançar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i a 
l’Ajuntament de Les Cabanyes, 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 de Vilafranca del Penedès i a l’Ajuntament de Les 
Cabanyes 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:  

 
o Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl 

no urbanitzable. 
o Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 
o Calçada i drenatge de la carretera 
o Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
o Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de 

velocitat). 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 93.601,61 €.  
 
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 tres 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 Vilafranca del Penedès 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 
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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 Vilafranca del Penedès 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 Vilafranca del Penedès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès conservarà tots els elements d’urbanització dins del 
seu terme municipal que es detallen a continuació: 
 
- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Zones de descans: bases i paviments, baranes, mobiliari urbà i jardineria. 
- Arbrat. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart. - Obligacions de l’Ajuntament de Les Cabanyes 
 
L’Ajuntament de Les Cabanyes, es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 36.446,92 €.   
 
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 tres 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 Les Cabanyes 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 Les Cabanyes 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 Les Cabanyes designarà un tècnic per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Les Cabanyes conservarà tots els elements d’urbanització que es detallen 
a continuació: 
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- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Zones de descans: bases i paviments, baranes, mobiliari urbà i jardineria. 
- Arbrat. 
 
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. 
 
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.- 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. 
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Novè.- 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. 
 
Desè.- 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. 

 
Onzè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació; un 
representant tècnic de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i un representant tècnic de 
l’Ajuntament de Les Cabanyes.  
 
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.  
 
Dotzè .- 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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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: Pere Regull Riba, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Eduard Marcó Alberti, Secretari de la corporació; Per l’Ajuntament de Les 
Cabanyes: Agustí Vallverdú Gil, Alcalde-president de l’Ajuntament; Jordi Vives Puig, 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 Vilafranca del 
Penedès i Les Cabanyes als efectes del seu coneixement i posterior formalització del 
conveni per ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per 
part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.”  

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Calldetenes relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Reurbanització de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el 
carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1,450 – PK 1,975), 
TM de Vic i TM de Calldetenes” i traspàs de titularitat del tram de la N-141d, entre 
el PK 1+400 fins el PK 1+975 (Exp. núm. 2017/11226).- 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’any 2014, va entrar en servei la variant de la carretera N-141d al voltant del nucli 

urbà de Calldetenes, per la qual cosa el tram de la N-141d, entre el PKi 1+400-PKf 
2+828, ha perdut la seva funcionalitat com carretera i es troba totalment integrat 
dins del teixit urbà de Calldetenes i Vic. Arrel d’aquest fet, l’Ajuntament de 
Calldetenes va sol·licitar a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, de la Diputació de Barcelona, un estudi de transformació i millora de la 
travessera N-141d entre el PK 1+450 i el PK 2+600. 
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2. A l’abril de 2016, des de l’Oficina de Mobilitat i Seguretat viària local de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, es va lliurar a 
l’Ajuntament de Calldetenes i a l’Ajuntament de Vic aquest estudi. Tot i que la 
major part de l’àmbit d’estudi correspon al terme municipal de Calldetenes, una 
petita part de l’àmbit d’estudi pertany al terme municipal de Vic. 

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

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Reurbanització de la travessera N-
141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de 
Montserrat (PK 1,450 – PK 1,975), TM de Vic i TM de Calldetenes” per un import 
total de 2.588.006,71 EUR (IVA inclòs).i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.  

 
4. L’objecte final d’aquesta transformació de la travessera N-141d és el traspàs de 

titularitat de la carretera de la Diputació cap els Ajuntaments de Vic i Calldetenes, 
del tram entre el PKi 1+400 fins el PK 1+975. 

 
5. La proposta d’actuació consisteix en la reurbanització completa del tram de 

travessera mitjançant l’ampliació de voreres, la pacificació del trànsit, el disseny 
d’un nou sistema de drenatge, nous paviments, enllumenat i mobiliari urbà. 

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

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

 
7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic dels ens 

locals adherits i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Calldetenes, 

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

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de disset 

mesos. 
 
10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
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compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 2.588.006,71 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 860.413,54 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, sent l’import de 172.082,71 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 i l’import de 688.330,83 EUR amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 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 Vic per un 
import de 321.096,53 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 
64.219,31 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 
256.877,22 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 a l’Ajuntament de Calldetenes per un import d’1.406.496,64 
EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 281.299,33 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 d’1.125.197,31 
EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 
2022, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
12. Si bé, segons la minuta del conveni, els Ajuntaments de Vic i Calldetenes han de 

cofinançar la part d’obra que afecta als seus municipis pels imports anteriorment 
indicats, 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 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.  

 
13. 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 
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tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa  l’apartat 3.4.k.3), de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB 
del 19 de desembre de 2019.  

 
7. De conformitat amb la base 33.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.k.3), de l’esmentada 
Refosa núm. 1/2020 en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el president 

delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la facultat de 
formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vic relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu 
REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA N-141D, ENTRE LA CRUÏLLA AMB EL 
CARRER DEL BON AIRE I LA CRUÏLLA AMB EL CARRER DE MONTSERRAT (PK 
1,450 – PK 1,975), TM DE VIC I TM DE CALLDETENES” I TRASPÀS DE 
TITULARITAT DEL TRAM DE LA N-141D, ENTRE EL PK 1+400 FINS EL PK 1+975, 
tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE VIC I L’AJUNTAMENT DE 
CALLDETENES RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA N-141D, ENTRE LA CRUÏLLA AMB EL 
CARRER DEL BON AIRE I LA CRUÏLLA AMB EL CARRER DE MONTSERRAT (PK 1,450 

– PK 1,975), TM DE VIC I TM DE CALLDETENES I TRASPÀS DE TITULARITAT DEL 
TRAM DE LA N-141D, ENTRE EL PK 1+400 FINS EL PK 1+975. 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 
19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i 
Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE VIC representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament, Sra. 
Anna Erra Solà i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. Pilar Lobera Calvo. 
 
AJUNTAMENT DE CALLDETENES representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Marc Verdaguer Montanyà i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. Marta Padró 
Andrés.    
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. L’any 2014, va entrar en servei la variant de la carretera N-141d al voltant del nucli urbà 

de Calldetenes, per la qual cosa el tram de la N-141d, entre el PKi 1+400-PKf 2+828, ha 
perdut la seva funcionalitat com carretera i es troba totalment integrat dins del teixit urbà 
de Calldetenes i Vic. Arrel d’aquest fet, l’Ajuntament de Calldetenes va sol·licitar a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de la Diputació de Barcelona, 
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un estudi de transformació i millora de la travessera N-141d entre el PK 1+450 i el PK 
2+600. 

 
2. A l’abril de 2016, des de l’Oficina de Mobilitat i Seguretat viària local de la Gerència de 

Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, es va lliurar a l’Ajuntament de Calldetenes i 
a l’Ajuntament de Vic aquest estudi. Tot i que la major part de l’àmbit d’estudi correspon 
al terme municipal de Calldetenes, una petita part de l’àmbit d’estudi pertany al terme 
municipal de Vic. 

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

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera N-141d, entre la 
cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1,450 – PK 
1,975), TM de Vic i TM de Calldetenes” per un import total de 2.588.006,71 EUR (IVA 
inclòs). 

 
4. L’objecte final d’aquesta transformació de la travessera N-141d és el traspàs de titularitat 

de la carretera de la Diputació cap els Ajuntaments de Vic i Calldetenes, del tram entre el 
PKi 1+400 fins el PK 1+975. 

 
5. La proposta d’actuació consisteix en la reurbanització completa del tram de travessera 

mitjançant l’ampliació de voreres, la pacificació del trànsit, el disseny d’un nou sistema de 
drenatge, nous paviments, enllumenat i mobiliari urbà. 

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

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

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

adherits i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i 
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants, 
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Calldetenes, 

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

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Calldetenes, en ordre a 
l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu “Reurbanització de 
la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el 
carrer de Montserrat (PK 1,450 – PK 1,975), TM de Vic i TM de Calldetenes”, 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, i així com el traspàs de la titularitat d’un tram de la 
carretera N-141d PKi 1+400-PKf1+975. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 2.588.006,71 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Calldetenes.   
 
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 “Reurbanització de la travessera N-

141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de 
Montserrat (PK 1,450 – PK 1,975), TM de Vic i TM de Calldetenes”, redactat per 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
2.588.006,71 EUR (IVA inclòs), dels quals 860.413,54 EUR corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, sent l’import de 172.082,71 EUR 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 i l’import de 688.330,83 EUR 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 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 Vic per un 
import de 321.096,53 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 
64.219,31 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 
256.877,22 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 a l’Ajuntament de Calldetenes per un import d’1.406.496,64 EUR, l’avançarà 
la Diputació de Barcelona, sent l’import de 281.299,33 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 d’1.125.197,31 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 als Ajuntaments l’avançarà la Diputació de Barcelona 

amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació 
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de Barcelona emetrà liquidació als Ajuntaments de Vic i Calldetenes, amb la certificació 
final de les obres, per tal que ingressin la part que els correspon. 

  
- la contractació d’aquestes obres. 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres, 

mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i en virtut del futur 
traspàs de la titularitat del tram la N-141d, objecte de les obres, a favor dels Ajuntaments de 
Calldetenes i de Vic, els hi correspon el manteniment i la conservació de tot el tram 
traspassat. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Vic 
 
El límit municipal entre Vic i Calldetenes actual a la travessera de la carretera N-141d no és 
perpendicular a la mateixa, si no que la línia de divisió de terme és esbiaixada. Aquest fet 
suposaria dificultats de manteniment i gestió una vegada traspassada la via als ajuntaments. 
Per aquesta raó l’Ajuntament de Vic es compromet a gestionar una modificació acordada 
dels termes municipals en l’àmbit de la travessera amb l’objectiu d’aconseguir una separació 
més coherent a efectes de manteniment i gestió de la via. 
 
L’Ajuntament de Vic es compromet a aportar la part que li correspongui segons el 
desglossament realitzat per la Diputació de Barcelona d’acord amb el límit municipal existent 
en el moment de la finalització de les obres.  
 
L’aportació màxima de l’Ajuntament de Vic és de 321.096,53 EUR corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament de Vic 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 Vic, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el traspàs del 
tram de travessera de la carretera N-141d que va des del PKi 1+400 (rotonda) fins el límit 
del seu terme municipal. 
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Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona acordarà mitjançant l’òrgan 
corresponent, el traspàs del tram. 
 
L’Ajuntament de Vic designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Vic durà a terme la gestió integral de l’expropiació forçosa, l’ocupació 
temporal i constitució de servituds dels terrenys de titularitat privada, i de qualsevol 
naturalesa, que puguin resultar afectats per les obres de referència. Així mateix, la seva 
posterior posada a disposició mitjançant la mutació demanial/cessió i/o autorització, si 
s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica que resultés compatible amb el futur traspàs del 
tram de carretera que es pretén, i als únics efectes de fer possible que Diputació de 
Barcelona dugui a terme l’execució e les obres. 
 
Quant als terrenys de titularitat pública que puguin resultar afectats és durà terme, 
igualment, la seva posada a disposició mitjançant la mutació demanial/cessió i/o 
autorització, si s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica que resultés compatible amb el 
futur traspàs del tram de carretera que es pretén, i als únics efectes de fer possible que 
Diputació de Barcelona dugui a terme l’execució e les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i en virtut del futur 
traspàs de la titularitat del tram la N-141d, objecte de les obres, a favor de l’Ajuntament de 
Vic, li correspon el manteniment i la conservació de tot el tram traspassat, i a tots els 
efectes. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart. - Obligacions de l’Ajuntament de Calldetenes 
 
El límit municipal entre Vic i Calldetenes actual a la travessera de la carretera N-141d no és 
perpendicular a la mateixa, si no que la línia de divisió de terme és esbiaixada. Aquest fet 
suposaria dificultats de manteniment i gestió una vegada traspassada la via als ajuntaments. 
Per aquesta raó l’Ajuntament de Vic es compromet a gestionar una modificació acordada 
dels termes municipals en l’àmbit de la travessera amb l’objectiu d’aconseguir una separació 
més coherent a efectes de manteniment i gestió de la via. 
 
L’Ajuntament de Calldetenes es compromet a aportar la part que li correspongui segons el 
desglossament realitzat per la Diputació de Barcelona d’acord amb el límit municipal existent 
en el moment de la finalització de les obres.  
 
L’aportació màxima de l’Ajuntament de Calldetenes és d’1.406.496,64 EUR corresponent al 
cost de l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament de Calldetenes 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.  
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L’Ajuntament de Calldetenes, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el 
traspàs del tram de travessera de la carretera N-141d que va des del límit del seu terme 
municipal fins el PK 1+975. 
 
Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona acordarà mitjançant l’òrgan 
corresponent, el traspàs del tram. 
 
L’Ajuntament de Calldetenes designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Calldetenes durà a terme la gestió integral de l’expropiació forçosa, 
l’ocupació temporal i constitució de servituds dels terrenys de titularitat privada, i de 
qualsevol naturalesa, que puguin resultar afectats per les obres de referència. Així mateix, la 
seva posterior posada a disposició mitjançant la mutació demanial/cessió i/o autorització, si 
s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica que resultés compatible amb el futur traspàs del 
tram de carretera que es pretén, i als únics efectes de fer possible que Diputació de 
Barcelona dugui a terme l’execució e les obres. 
 
Quant als terrenys de titularitat pública que puguin resultar afectats és durà terme, 
igualment, la seva posada a disposició mitjançant la mutació demanial/cessió i/o 
autorització, si s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica que resultés compatible amb el 
futur traspàs del tram de carretera que es pretén, i als únics efectes de fer possible que 
Diputació de Barcelona dugui a terme l’execució e les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i en virtut del futur 
traspàs de la titularitat del tram la N-141d, objecte de les obres, a favor de l’Ajuntament de 
Calldetenes, li correspon el manteniment i la conservació de tot el tram traspassat, i a tots 
els efectes. 
 
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 dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
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 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.  
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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.- 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. 
 
Novè.- 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. 
 
Desè.- 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. 
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Onzè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació, un 
representant tècnic de l’Ajuntament de Vic i un altre representant tècnic de l’Ajuntament de 
Calldetenes. 
 
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.  
 
Dotzè.- 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 Vic: Anna Erra Solà, Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament; Pilar 
Lobera Calvo, Secretària de la corporació; Per l’Ajuntament de Calldetenes: Marc Verdaguer 
Montanyà, Alcalde-president de l’Ajuntament; Marta Padró Andrés, 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 als Ajuntaments de Vic i 
Calldetenes als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per 
ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.”  

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
l’errada material a la memòria de contractació, al Document tècnic d’Actuació i al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars del servei de Treballs de 
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manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans 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. 2020/7684).- 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, i per acord núm. 19 de la Junta de Govern de data 28 de gener 
de 2021, va aprovar l’expedient de contractació, els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars i Document tècnic d’Actuació que han de regir la 
contractació del servei de Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans 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 dotze 
milions nou-cents disset mil quatre-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-cinc 
cèntims (12.917.429,55 €), IVA exclòs, que aplicant el 21 % d’IVA de dos milions 
set-cents dotze mil sis-cents seixanta euros amb vint cèntims (2.712.660,20 €), 
resulta un import total de quinze milions sis-cents trenta mil vuitanta-nou euros amb 
setanta-cinc cèntims (15.630.089,75 €), amb els preus unitaris màxims de licitació, 
per sector, any i lot que consten en l’esmentat acord. 

 
2. S’ha detectat una errada material en el punt 4.1.2 de la memòria de contractació, i 

en el mateix sentit en la clàusula 1.11), criteri 3 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen la citada contractació, que afecta a la 
ponderació de l’excavadora giratòria: 

 
On diu: 
 
Criteri 3: Aportació de maquinaria addicional (amb el seu  
personal) ............................................................................................ (fins a 12 punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinaria addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) 
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja 
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la 
següent manera: 
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Equips 
Valoració 
màxima 

Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i 
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada 

Màxim 5 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

        (Ha d’incloure operari conductor en el cas que no 
s’acrediti la seva aptitud d’ús per part del personat 
adscrit de forma permanent segons criteris de la 
clàusula 16.5 del DTA) 

        NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

4,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de 
correu habilitada (ACH) 

1,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la 
següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
Ha de dir: 
 
Criteri 3: Aportació de maquinaria addicional (amb el seu  
personal) ............................................................................................ (fins a 12 punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinaria addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) 
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja 
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la 
següent manera: 
 

Equips 
Valoració 
màxima 

Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i 
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada 

Màxim 5 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

        (Ha d’incloure operari conductor en el cas que no 
s’acrediti la seva aptitud d’ús per part del personat 
adscrit de forma permanent segons criteris de la 
clàusula 16.5 del DTA) 

        NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

5,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h. a partir de la  comunicació a l’adreça de 
correu habilitada (ACH) 

1,0 punts 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Equips 
Valoració 
màxima 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la 
següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
3. Tanmateix s’ha detectat una errada al Document Tècnic d’Actuació (DTA), en 

l'apartat de descomposició de preus, i concretament el núm. 2020-U136 (pàgina 
295) en el que constava un número incorrecte. L’errada no afecta a cap altre apartat 
del DTA ni al pressupost final. Tampoc afecta als annexos del PCAP. 

 
On diu (pàgina 295 del DTA aprovat en la versió en català): 
 

 
 
ha de dir (pàgina 296 segons el nou DTA que s’aprova): 
 

 
 
4. Detectada l’errada en data 2 de març de 2021 es suspèn la licitació que havia estat 

publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea en data 17 de febrer de 2021 i en el 
Perfil del Contractant en data 18 de febrer de 2021, no havent-se presentat cap 
oferta fins el moment. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix que “les administracions públiques 
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 

 
2. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per 
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
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3. 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. RECTIFICAR d’ofici l’errada material detectada a la memòria de contractació 
en el seu punt 4.1.2, al Plec de Clàusules Administratives Particulars i Document 
Tècnic d’Actuació (DTA), que regeixen la contractació del servei de Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans 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), aprovat per acord núm. 19 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de gener de 2021, de manera que : 
 
En quant al Plec de Clàusules Administratives Particulars, on diu: 
 
Criteri 3: Aportació de maquinaria addicional (amb el seu  
personal) ............................................................................................ (fins a 12 punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinaria addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) 
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja 
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la 
següent manera: 
 

Equips 
Valoració 
màxima 

Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i 
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada 

Màxim 5 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

        (Ha d’incloure operari conductor en el cas que no 
s’acrediti la seva aptitud d’ús per part del personat 
adscrit de forma permanent segons criteris de la 
clàusula 16.5 del DTA) 

        NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 

4,0 punts  
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Equips 
Valoració 
màxima 

contracte. 

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de 
correu habilitada (ACH) 

1,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la 
següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
Ha de dir: 
 
Criteri 3: Aportació de maquinaria addicional (amb el seu  
personal) ............................................................................................ (fins a 12 punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinaria addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) 
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja 
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la 
següent manera: 
 

Equips 
Valoració 
màxima 

Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i 
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada 

Màxim 5 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

        (Ha d’incloure operari conductor en el cas que no 
s’acrediti la seva aptitud d’ús per part del personat 
adscrit de forma permanent segons criteris de la 
clàusula 16.5 del DTA) 

        NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

5,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de 
correu habilitada (ACH) 

1,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la 
següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
En quant a la memòria de contractació, en el punt 4.1.2, respecte a la disposició de 
l’excavadora giratòria, on apareix la puntuació de 4 punts ha de dir 5 punts. 
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En quant al Document Tècnic d’Actuació (DTA), i respecte del preu número 2020-
U136, on diu (pàgina 295 del DTA aprovat en la versió en català): 
 

 
 
ha de dir (pàgina 296 segons el nou DTA que s’aprova): 
 

 
 
Segon. APROVAR de nou el Plec de Clàusules Administratives Particulars, la 
memòria de contractació i el Document Tècnic d’Actuació que han de regir la 
contractació del servei esmentat, mantenint la resta de documents contractuals i 
l’autorització de la despesa en els mateixos termes ja aprovats mitjançant acord núm. 
19 de la Junta de Govern de data 28 de gener de 2021. 
 
Tercer. RETROTRAURE les actuacions de l’expedient en el moment previ a 
l’aprovació i disposició de l’obertura del procediment d’adjudicació. 
 
Quart. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al perfil del contractant i Diari 
Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè. PROSSEGUIR aquesta contractació, subjecta a regulació harmonitzada, i és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de forma ordinària, per 
procediment obert i adjudicació amb més d´un criteri d´adjudicació, d’acord amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.” 
 
Documents vinculats 
 
Plec de clàusules o condicions(0ea26b8964dcf94f07c8) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Vicente Izquierdo Camon 05/03/2021, 16:57 
 
Memòria(d37810320572c3eba9f3) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 

TCAT P Jordi Vilaseca Ferrarons           03/03/2021, 12:06 
vist i plau: el cap de la OTGI  Francesc Xavier Pons Claret (AUT)           03/03/2021, 12:36 
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Informe(63c8e4da3281167cf81b) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 

Francesc Bartoll Huerta (SIG)            09/03/2021, 16:13 

 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “d’Eixamplament de la carretera BP-1241, del P.K. 9+650 al 
12+150.TTMM Gallifa i Sant Feliu de Codines”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/6489).- 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 definir tècnicament i valorar econòmicament les obres necessàries 

per a l’eixamplament d’un tram de la carretera BP-1241, entre el PK 9+650 i el 
12+150, per tal de millorar la seguretat viària, l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit 
a la redacció del Projecte constructiu “d’Eixamplament de la carretera BP-1241, 
del PK 9+650 al 12+150. TTMM de Gallifa i Sant Feliu de Codines”.  

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

cents sis mil cinc-cents deu euros amb divuit cèntims (906.510,18 EUR), IVA 
exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (190.367,14 EUR), resulta tenir un pressupost 
d’execució total d’1.096.877,32 EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 
31.200,00 EUR. També s’haurà d’addicionar el pressupost de control de qualitat 
(excés 1,5 %) de 13.771,21 EUR, IVA inclòs. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és d’1.141.848,53 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. 
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6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

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

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

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

 
TM GALLIFA 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2 ) 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
C

IÓ
 

U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

A
 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

/ 

A
P

R
O

F
IT

A
M

E
N

T
 

P
O

L
ÍG

O
N

 

P
A

R
C

E
L
·L

A
 EXPROPIACIÓ 

SERVITUDS 
DE PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

A
E

R
I 

S
U

B
T

 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

1 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 20 415,00           SNU 

2 LA SOLEIA SAT 
RÚSTICA-
BOSC/MAT

OLL 
2 19 929,00           SNU 

3 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
MATOLL 

2 18 175,00           SNU 

4 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
MATOLL 

2 17 271,00           SNU 

5 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 16 565,00           SNU 

6 LA SOLEIA SAT 
RÚSTICA-

BOSC 
4 132 138,00           SNU 

8 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 58 29,00           SNU 

10 XXX 
RÚSTICA-
MATOLL 

3 64 295,00           SNU 

11 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 15 527,00           SNU 

12 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 63 607,00           SNU 

13 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 14 300,00           SNU 
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DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2 ) 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
C

IÓ
 

U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

A
 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

/ 

A
P

R
O

F
IT

A
M

E
N

T
 

P
O

L
ÍG

O
N

 

P
A

R
C

E
L
·L

A
 EXPROPIACIÓ 

SERVITUDS 
DE PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

A
E

R
I 

S
U

B
T

 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

XXX 
XXX 

14 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
IMPRODU
CTIU/BOS
C/BOSC 

BAIX 

3 35 297,00           SNU 

15 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
IMPRODU
CTIU/BOS
C/MATOLL 

2 13 2.182,00       626,00   SNU 

16 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 11 564,00           SNU 

17 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 2 873,00           SNU 

19 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 57 543,00           SNU 

20 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 11 2.650,00           SNU 

21 XXX 

RÚSTICA-
BOSC/MAT
OLL/BOSC 

BAIX 

3 1 1.235,00           SNU 

22 XXX 
RÚSTICA-

BOSC 
3 56 379,00           SNU 

 
TM SANT FELIU DE CODINES 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2) 

C
L
A

S
S

IF
C

A
C

IÓ
 

U
R

B
A

N
ÍS

T
IC

A
 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

/ 
A

P
R

O
F

IT
A

M
E

N
T

 

P
O

L
ÍG

O
N

 

P
A

R
C

E
L
·L

A
 EXPROPIACIÓ 

SERVITUD 
DE PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

A
È

R
IA

 

S
U

B
T

 

V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
IS

 

26 XXX RÚSTICA-BOSC 1 1 273,00           SNU 

28 
XXX 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 
CODINES 

RÚSTICA-
BOSC/PASTURES 

13 1 227,00           SNU 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 

 
TM GALLIFA 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

/ 

A
P

R
O

F
IT

A
M

E
N

T
 

P
O

L
íG

O
N

 

P
A

R
C

E
L
·L

A
  

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

7 AJUNTAMENT DE GALLIFA 
RÚSTICA-

IMPRODUCTIU 
3 9024 11,00   SNU 

9 AJUNTAMENT DE GALLIFA 
RÚSTICA-

IMPRODUCTIU 
3 9023 5,00   SNU 

18 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

IMPRODUCTIU 
3 9003   8,50 SNU 

23 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

3 9002   5,30 SNU 

24 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

2 9012   2,90 SNU 

 
TM SANT FELIU DE CODINES 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

/ 

A
P

R
O

F
IT

A
M

E
N

T
 

P
O

L
íG

O
N

 

P
A

R
C

E
L
·L

A
  

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

25 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

1 9045  6,70 SNU 

27 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL  

13 9004  8,80 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 terrenys de domini 
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públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de l’obra, per a les 
ocupacions definitives s’haurà de tramitar, previ informe de les AAPP afectades, la 
corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant requeriment o 
conveni interadministratiu. 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. 
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Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
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 
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projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “d’Eixamplament de la 
carretera BP-1241, del PK 9+650 al 12+150. TTMM. de Gallifa i Sant Feliu de 
Codines.”, amb un pressupost d’execució de nou-cents sis mil cinc-cents deu 
euros amb divuit cèntims (906.510,18 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de 
l’IVA (190.367,14 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total d’1.096.877,32 
EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 31.200,00 EUR. També s’haurà 
d’addicionar el pressupost de control de qualitat (excés 1,5 %) de 13.771,21 EUR, IVA 
inclòs. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
d’1.141.848,53 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 
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corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats als termes municipals de Gallifa i Sant 
Feliu de Codines, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i dels ajuntaments de Gallifa i Sant Feliu de 
Codines, 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 GALLIFA 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2 ) 
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E
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E
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I 
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U
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S
E

R
V
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1 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 20 415,00           SNU 

2 LA SOLEIA SAT 
RÚSTICA-
BOSC/MAT

OLL 
2 19 929,00           SNU 

3 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
MATOLL 

2 18 175,00           SNU 

4 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
MATOLL 

2 17 271,00           SNU 

5 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 16 565,00           SNU 

6 LA SOLEIA SAT 
RÚSTICA-

BOSC 
4 132 138,00           SNU 

8 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 58 29,00           SNU 

10 XXX 
RÚSTICA-
MATOLL 

3 64 295,00           SNU 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2 ) 
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SERVITUDS 
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OCUPACIÓ 
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11 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 15 527,00           SNU 

12 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 63 607,00           SNU 

13 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 14 300,00           SNU 

14 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
IMPRODU
CTIU/BOS
C/BOSC 

BAIX 

3 35 297,00           SNU 

15 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
IMPRODU
CTIU/BOS
C/MATOLL 

2 13 2.182,00       626,00   SNU 

16 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 11 564,00           SNU 

17 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 2 873,00           SNU 

19 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

3 57 543,00           SNU 

20 
XXX 
XXX 

RÚSTICA-
BOSC 

2 11 2.650,00           SNU 

21 XXX 

RÚSTICA-
BOSC/MAT
OLL/BOSC 

BAIX 

3 1 1.235,00           SNU 

22 XXX 
RÚSTICA-

BOSC 
3 56 379,00           SNU 
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TM SANT FELIU DE CODINES 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2) 

C
L
A
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S
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C
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IÓ
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R
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A
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T
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A
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C
A
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A
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U
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A
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A
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 EXPROPIACIÓ 
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TEMPORAL 

V
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E

R
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A
È

R
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U
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V
IA

L
S

 

S
E

R
V

E
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26 XXX RÚSTICA-BOSC 1 1 273,00           SNU 

28 
XXX 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 
CODINES 

RÚSTICA-
BOSC/PASTURES 

13 1 227,00           SNU 

 
 

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

 
TM GALLIFA 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 

F
IN

C
A

 

TITULAR 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

/ 

A
P

R
O

F
IT

A
M

E
N

T
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O

L
íG
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P
A

R
C

E
L
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A
  

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

7 AJUNTAMENT DE GALLIFA 
RÚSTICA-

IMPRODUCTIU 
3 9024 11,00   SNU 

9 AJUNTAMENT DE GALLIFA 
RÚSTICA-

IMPRODUCTIU 
3 9023 5,00   SNU 

18 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

IMPRODUCTIU 
3 9003   8,50 SNU 

23 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

3 9002   5,30 SNU 

24 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

2 9012   2,90 SNU 
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TM SANT FELIU DE CODINES 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 

F
IN

C
A

 

TITULAR 
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A
T

U
R

A
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E

S
A
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R
O

F
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A
M

E
N

T
 

P
O

L
íG

O
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P
A

R
C

E
L
·L

A
  

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

25 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

1 9045  6,70 SNU 

27 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL  

13 9004  8,80 SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de 
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent el continguts dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(3b0fcf38e998911a1da8) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 

MAS LORENTE, ESTHER (FIRMA)           11/02/2021, 08:59 
MAS LORENTE, ESTHER (FIRMA)           11/02/2021, 08:59 

Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Patxi Cotelo Gómez           15/02/2021, 15:20 
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           17/02/2021, 18:12 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Parlon (PSC-CP). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Coneguem els nostres parcs”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import total de 59.994 € (Exp. núm. 2020/16366).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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 “Coneguem els nostres parcs” per mitjà del qual es vol 
sufragar una part dels costos del lloguer dels autocars de les escoles el dia de 
l’itinerari guiat pel parc dintre del programa d’educació ambiental “Coneguem els 
nostres parcs” promogut per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. Els destinataris d’aquest fons de prestació són els 
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ajuntaments de la província de Barcelona que participin en la campanya 2021 del 
programa “Coneguem els nostres parcs”. 

 
5. En el decret d’aprovació de les condicions d’accés al programa d’educació 

ambiental Coneguem els nostres parcs, campanya 2021, aprovat en data 6 de 
novembre de 2020, 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.  

 
El sistema establert era el següent:  

 
“Els criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions 
són els següents: 

 

Minibús fins a 
16 pax 

Autobús de 
16 a 34 pax 

Autobús de 
35 a 60 pax 

300,00 € 350,00 € 400,00 € 

 
L’import total per ens beneficiari vindrà determinat pel nombre d’autocars previstos 
en la carta d’acceptació de les condicions d’accés al programa i d’acord amb 
els imports anteriors”.  

 
No obstant, per tal d’atendre totes les demandes rebudes a través de la carta 
d’acceptació de les condicions d’accés al programa per part dels ens municipals, i 
d’acord amb la clàusula del citat decret d’aprovació que establia que “en el supòsit 
de que s’esgoti la consignació pressupostària total destinada a aquest fons, es 
reduirà l’import atorgat de manera proporcional a la baixa per tal d’ajustar-lo al 
nombre de sol·licituds rebudes”, els criteris de distribució han quedat fixats de la 
manera següent:   

 

Minibús fins a 
16 pax 

Autobús de 
16 a 34 pax 

Autobús de 
35 a 60 pax 

198,00 € 231,00 € 264,00 € 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 60.000 € mentre 

que la quantia que finalment es proposa concedir és 59.994 € 
 
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. 
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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 “Coneguem els nostres 
parcs” 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  

 Ajuntament Abrera P0800100J 21/Y/299229 495,00 € 2103000498 1 

Ajuntament Badia del 
Vallès 

P0831200A 
21/Y/299228 

792,00 € 
2103000498 2 

Ajuntament Berga P0802200F 21/Y/299227 1.848,00 € 2103000498 3 

Ajuntament Cabrils P0803000I 21/Y/299226 924,00 € 2103000498 4 

Ajuntament Calaf P0803100G 21/Y/299225 462,00 € 2103000498 5 

Ajuntament Callús P0803700D 21/Y/299224 396,00 € 2103000498 6 

Ajuntament Castellbell 
i el Vilar 

P0805200C 
21/Y/299223 

462,00 € 
2103000498 7 

Ajuntament 
Castelldefels 

P0805500F 
21/Y/299222 

4.323,00 € 
2103000498 8 

Ajuntament 
Castellterçol 

P0806300J 
21/Y/299221 

231,00 € 
2103000498 9 

Ajuntament 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I 
21/Y/299220 

1.221,00 € 
2103000498 10 

Ajuntament 
Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 
21/Y/299219 

1.980,00 € 
2103000498 11 

Ajuntament Gelida P0809000C 21/Y/299218 264,00 € 2103000498 12 

Ajuntament Gironella P0809100A 21/Y/299217 693,00 € 2103000498 13 

Ajuntament Gualba P0809600J 21/Y/299216 231,00 € 2103000498 14 

Ajuntament Jorba P0810200F 21/Y/299215 231,00 € 2103000498 15 

Ajuntament La 
Granada 

P0809300G 
21/Y/299214 

264,00 € 
2103000498 16 

Ajuntament Les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 
21/Y/299213 

1.023,00 € 
2103000498 17 

Ajuntament Manlleu P0811100G 21/Y/299212 264,00 € 2103000498 18 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

Ajuntament Masies de 
Voltregà 

P0811600F 
21/Y/299211 

231,00 € 
2103000498 19 

Ajuntament Mataró P0812000H 21/Y/299210 3.564,00 € 2103000498 20 

Ajuntament Molins de 
Rei 

P0812200D 
21/Y/299209 

1.980,00 € 
2103000498 21 

Ajuntament Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 
21/Y/299208 

231,00 € 
2103000498 22 

Ajuntament Montcada 
i Reixac 

P0812400J 
21/Y/299207 

495,00 € 
2103000498 23 

Ajuntament Montgat P0812500G 21/Y/299206 1.188,00 € 2103000498 24 

Ajuntament Òdena P0814200B 21/Y/299205 462,00 € 2103000498 25 

Ajuntament Olèrdola P0814400H 21/Y/299204 231,00 € 2103000498 26 

Ajuntament Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
21/Y/299203 

4.125,00 € 
2103000498 27 

Ajuntament Palau-
Solità i Plegamans 

P0815500D 
21/Y/299202 

924,00 € 
2103000498 28 

Ajuntament Papiol P0815700J 21/Y/299201 264,00 € 2103000498 29 

Ajuntament Piera P0816000D 21/Y/299200 891,00 € 2103000498 30 

Ajuntament Pineda de 
Mar 

P0816200J 
21/Y/299199 

1.518,00 € 
2103000498 31 

Ajuntament Polinyà P0816600A 21/Y/299198 1.155,00 € 2103000498 32 

Ajuntament Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 
21/Y/299197 

264,00 € 
2103000498 33 

Ajuntament Premià de 
Dalt 

P0823000E 
21/Y/299196 

495,00 € 
2103000498 34 

Ajuntament Rubí P0818300F 21/Y/299195 4.026,00 € 2103000498 35 

Ajuntament Sant 
Adrià del Besòs 

P0819300E 
21/Y/299194 

990,00 € 
2103000498 36 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

Ajuntament Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 
21/Y/299193 

2.178,00 € 
2103000498 37 

Ajuntament Sant 
Celoni 

P0820100F 
21/Y/299192 

2.376,00 € 
2103000498 38 

Ajuntament Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 
21/Y/299191 

462,00 € 
2103000498 39 

Ajuntament Sant Feliu 
de Codines 

P0820900I 
21/Y/299190 

264,00 € 
2103000498 40 

Ajuntament Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 
21/Y/299189 

462,00 € 
2103000498 41 

Ajuntament Sant Joan 
Despí 

P0821600D 
21/Y/299188 

792,00 € 
2103000498 42 

Ajuntament Sant Julià 
de Vilatorta 

P0821800J 
21/Y/299187 

231,00 € 
2103000498 43 

Ajuntament Sant Just 
Desvern 

P0821900H 
21/Y/299186 

495,00 € 
2103000498 44 

Ajuntament Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 
21/Y/299185 

2.178,00 € 
2103000498 45 

Ajuntament Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 
21/Y/299184 

990,00 € 
2103000498 46 

Ajuntament Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 
21/Y/299183 

2.904,00 € 
2103000498 47 

Ajuntament Santa 
Eulàlia de Ronçana 

P0824800G 
21/Y/299182 

495,00 € 
2103000498 48 

Ajuntament Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 
21/Y/299181 

924,00 € 
2103000498 49 

Ajuntament Súria P0827400C 21/Y/299180 462,00 € 2103000498 50 

Ajuntament Taradell P0827800D 21/Y/299179 825,00 € 2103000498 51 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

Ajuntament Teià P0828100H 21/Y/299178 528,00 € 2103000498 52 

Ajuntament Terrassa P0827900B 21/Y/299177 924,00 € 2103000498 53 

Ajuntament Torelló P0828500I 21/Y/299176 264,00 € 2103000498 54 

Ajuntament Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 
21/Y/299175 

495,00 € 
2103000498 55 

Ajuntament Vilafranca 
del Penedès 

P0830600C 
21/Y/299174 

1.155,00 € 
2103000498 56 

Ajuntament Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 
21/Y/299173 

231,00 € 
2103000498 57 

Ajuntament Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 
21/Y/299172 

264,00 € 
2103000498 58 

Ajuntament Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 21/Y/299171 
 

957,00 € 
2103000498 59 

 
  

59.994,00 € 
 

  

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  Posició  

G/50400/17230/46280 - 6 2102900132 1 

          -6  
 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de CINQUANTA-NOU MIL NOU-
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS (59.994,00 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)  

 
G/50400/17230/46280 

 
59.994,00  

 59,994,00  
 
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. 

 
2. Execució i justificació 
 

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. 

 
2.1. La despesa elegible és la corresponent als capítols 2 del pressupost de 

depeses 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. 
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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. 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. 

 
2.5. 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 5 per cent de les despeses 

directes imputades.  
 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 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. 
 
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.” 
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35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Mas Vendrell, al Parc del 
Garraf, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 
2021/3425).- 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: 

 
“I. ANTECEDENTS 
 
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan 
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual 
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte 
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els 
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i 
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del 
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi 
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més 
rellevants. 
 
A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu, i tal i com estableix l’article 53 de la Llei 
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es 
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal. 

 
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents 
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (POF), d’aplicació a les finques forestals de 
titularitat pública superiors o iguals a les 250 hectàrees, i els plans tècnics de gestió i 
millora forestals (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals de titularitat 
pública o privada superiors a les 25 hectàrees, o, en el cas de finques forestals de 
titularitat pública o privada iguals o inferiors a 25 hectàrees, els plans simples de gestió 
forestal (PSGF). 
 
Als darrers vint anys, la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una política 
activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat ubicades als 
espais naturals protegits dels quals és responsable de la seva gestió. Amb aquesta 
intenció s’ha potenciat la redacció dels corresponents instruments d’ordenació 
d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a fi i efecte de donar compliment a allò 
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que estableixen els seus corresponents plans especials: la protecció i conservació del 
medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica, fent-lo compatible, 
entre d’altres, amb l’explotació dels recursos forestals.  
 
La finalitat dels instruments d’ordenació forestal és facilitar i millorar la gestió de les 
finques forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una 
gestió forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents: 
 
- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals en 

les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals, per 
assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i aprofitar 
adequadament els recursos naturals renovables. 

- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de 
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el marc 
de la política forestal de Catalunya. 

- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les 
poblacions rurals i proveir la societat de matèries primeres i serveis. 

 
L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) coincideix amb la 
finca Mas Vendrell, propietat de la Diputació de Barcelona. Es troba inclosa dins del 
Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural del Garraf, 
aprovat definitivament el 16 de desembre de 1986 (DOGC núm. 805, de 18.02.87), 
modificat posteriorment i aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques el 19 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3592 d’11 de març de 
2002). El Pla Especial defineix com el seu objectiu general l’establiment d’un règim de 
protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat 
biològica de l’espai natural del Garraf, compatible amb l’aprofitament sostenible dels 
seus recursos i l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de l’ús públic i el 
foment del coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació 
ambiental. 
 
La finca Mas Vendrell es troba situada majoritàriament al municipi d’Olivella (comarca 
del Garraf) i una petita part al municipi d’Avinyonet del Penedès (Alt Penedès). 
Aquesta propietat té una superfície total de 169,61 hectàrees. Donat l'historial 
d'incendis al Parc del Garraf, alguns de grans dimensions com els de l'any 1982 i 
1994, la gestió que es proposa realitzar a la finca de Mas Vendrell va molt enfocada a 
tenir unes masses forestals menys vulnerables al foc. Tot i així, el PTGMF objecte 
d’aprovació planifica la finca Mas Vendrell amb els següents objectius generals: 
conservar i millorar els valors protectors de la finca, socials, recreatius i paisatgístics; 
realitzar una gestió forestal sostenible, que fomenti el màxim desenvolupament del 
bosc (fase òptima), potenciant la seva maduresa i naturalitat, i cercant l’equilibri 
ecològic de la finca; conservar rodals madurs que tendeixin a evolució natural, a fi i 
efecte de comparar-los en termes de biodiversitat amb rodals gestionats; 
compatibilitzar i potenciar l’ús recreatiu de manera respectuosa amb el medi; disminuir 
la càrrega de combustible, afavorir-ne les discontinuïtats i realitzar actuacions de 
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millora encaminades a disminuir el risc d’incendi de la finca; vetllar per la qualitat visual 
del paisatge; i realitzar assajos de caràcter tècnic innovadors en la gestió forestal i 
donar suport a la recerca aplicada. 
 
D’acord amb els objectius generals citats amb anterioritat, es destinen 58,47 ha com a 
zones protectores per risc d’erosió, 34,07 ha com a zones de foment de la 
biodiversitat, 098 ha com a zones de serveis socio-culturals (restes monumentals) i 
76,09 ha com a zones per a la prevenció d’incendis. 
 
D’acord amb l’article 53 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
l’aprofitament de fustes, llenyes i escorces en terrenys forestals de propietat pública ha 
d’ésser regulat per l’Administració forestal o per les entitats titulars mitjançant 
Projectes d’Ordenació o Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal aprovats pel 
Departament competent en matèria forestal.  
 
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees i inferior a 
les 250 hectàrees (la superfície forestal de la finca Mas Vendrell és de 169,34 
hectàrees), d’acord amb el previst a l’article 4.1.b) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de 
juny, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal, el Pla Tècnic de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del 
sòl –que no en la seva qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la 
seva globalitat i en proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg 
termini, i fixar els objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A 
més, en ell es detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) 
com les millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, 
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...). 
 
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a 
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren 
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com 
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal és de vint anys. 
 
Per a finques de propietat d’entitats locals és necessària la certificació de l’aprovació 
inicial del projecte per part dels plens de les entitats locals propietàries, d’acord amb 
l’article 11.2,b) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya  la competència compartida amb l’Estat de la 
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regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
 
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió 
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans 
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, 
d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la 
Propietat Forestal i la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té per 
objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
 
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 2 de març de 2021, que consta a 
l’expedient, s’exposa que, els instruments d’ordenació (POF o PTGMF) redactats per 
la Diputació de Barcelona es presenten davant de l’administració forestal signats per 
l’enginyer de monts designat com a director de programa de Gestió Forestal i 
Prevenció d’Incendis Forestals i la cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, d’acord 
amb l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments 
d’ordenació forestal, aprovada per la Generalitat de Catalunya. 
 
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
 
Tractant-se de finques de propietat d’entitats locals, l’aprovació dels instruments 
d’ordenació forestal correspon a la Generalitat de Catalunya (articles 11 a 13).  
 
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca Mas 
Vendrell (Olivella i Avinyonet del Penedès) –que afecta a un àmbit forestal de 
superfície superior a les 25 hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau aprovar-
lo inicialment per a la seva aprovació definitiva per la Generalitat de Catalunya, en els 
termes de la normativa citada. 
 
Vist el punt 3.4,i) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de 
data 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR INICIALMENT el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca 
Mas Vendrell, al Parc del Garraf, que s’adjunta al present dictamen, i ELEVAR-LO al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva aprovació.  
 
Segon. FACULTAR al president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
perquè en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i 
formalitzi els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(f751d026500eca72eb2d) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor   Jorge Jurgens Mestre (SIG)           19/02/2021, 12:55 
Responsable directiu Servei Promotor  Juana Rosalia Barber Rosado (SIG)   22/02/2021, 
14:02 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals” de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.199.967 € (Exp. núm. 
2021/0000569).- 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). 
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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 “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires 
locals”, per mitjà del qual es dona suport al desenvolupament d'actuacions que 
tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial dels àmbits del comerç 
urbà, els mercats i les fires locals, per fomentar el tractament integral de l'oferta 
comercial i de serveis dels municipis d'acord amb les característiques i les 
necessitats del territori i la seva demanda. Els seus destinataris són ajuntaments i 
entitats municipals descentralitzades. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 5 de març 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: 

 
El fons es distribueix atenent exclusivament a dos criteris de distribució: el 
poblacional i l’estructura comercial existent (que contempla establiments 
comercials, mercats municipals, fires i mercats ambulants). 
 
El criteri poblacional està dividit en 6 trams de població que van de menor a major 
nombre d’habitants, amb un màxim de 40 punts. En concret: 

 
 Fins a 2.500 habitants    5 punts 
 2.501 a 10.000 habitants 10 punts 
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 10.001 a 20.000 habitants 20 punts 
 20.001 a 50.000 habitants 30 punts 
 50.001 a 75.000 habitants 35 punts 
 Més de 75.000 habitants 40 punts 

 
El criteri de l’estructura comercial existent, està dividit, al seu torn, en 4 subcriteris 
que valoren l’oferta comercial en base al nombre d’establiments comercials, 
mercats municipals, mercats de venda no sedentària i fires locals existents. 
 
A cadascun d’aquests 4 subcriteris li correspon un màxim de 15 punts. Com en el 
cas del criteri poblacional, aquests 4 subcriteris estan dividits en 6 trams que fan 
referència a l’estructura comercial, amb una puntuació que va de menys a més per 
atorgar més valor aquells municipis que compten amb major estructura comercial. 
En concret: 
 
Estructura comercial d’establiments comercials existents: 
 
 Fins a 50 establiments comercials    6 punts 
 De 51 a 100 establiments comercials    8 punts 
 De 101  a 200 establiments comercials 10 punts 
 De 201 a 500 establiments comercials 12 punts 
 De 501 a 1.000 establiments comercials 14 punts 
 Més de 1.000 establiments comercials 15 punts 

 
Estructura comercial de mercats municipals existents: 
 
 Fins a 1 mercat municipal     6 punts 
 Fins a 2 mercats municipals     8 punts 
 Fins a 3 mercats municipals   10 punts 
 Fins a 4 mercats municipals   12 punts 
 Fins a 5 mercats municipals   14 punts 
 Més de 5 mercats municipals   15 punts 

 
Estructura comercial de mercats de venda no sedentària existents: 
 

 Fins a 1 mercat de venda no sedentària   6 punts 

 Fins a 2 mercats de venda no sedentària   8 punts 

 Fins a 3 mercats de venda no sedentària 10 punts 

 Fins a 4 mercats de venda no sedentària 12 punts 

 Fins a 5 mercats de venda no sedentària 14 punts 

 Més de 5 mercats de venda no sedentària 15 punts 
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Estructura comercial de fires locals existents: 
 

 Fins a 1 fira local       6 punts 

 Fins a 2 fires locals                  8 punts 

 Fins a 3 fires locals    10 punts 

 Fins a 4 fires locals    12 punts 

 Fins a 5 fires locals    14 punts 

 Més de 5 fires locals    15 punts 
 
S’atorga una sèrie de punts a cada municipi depenent del nombre d’habitants i 
estructura comercial, i a cada punt li correspon una quantitat econòmica. Quantitat 
econòmica que s’incrementa en la mesura que l’estructura comercial (nombre 
d’establiments comercials, mercats i fires locals) de l’ens local destinatari augmenta. 
El nombre de punts resultant és de 9.597. 
 
Donat que la quantia del fons a distribuir és d’un milió dos-cents mil (1.200.000,00) 
EUR, resulta un import per punt de cent vint-i-cinc amb quatre (125,04) EUR. Una 
vegada aplicat aquest import per punt el resultat és que aquells ens locals 
destinataris que puntuen per sota de 12 punts, reben una assignació mínima de mil 
cinc-cents (1.500,00) EUR. 
 
En concret, són 56 ens locals destinataris als quals se’ls assigna l’import mínim de 
mil cinc-cents (1.500,00) EUR perquè no han arribat als 12 punts; la quantia 
assignada és de vuitanta-quatre mil (84.000,00) EUR. 
 
Tot seguit es descompten els 610 punts corresponents a aquests 56 ens locals 
destinataris del total 9.597 de punts a considerar, donat que ja se’ls ha assignat 
l’import mínim. 
 
Finalment, també es descompte l’import assignat a aquests 56 ens locals 
destinataris, que és de vuitanta-quatre mil (84.000,00) EUR, del total disponible d’un 
milió dos-cents mil (1.200.000,00 EUR). El resultat és que resta un pressupost a 
repartir d’un milió cent setze mil (1.116.000,00) EUR i un total de punts acumulats 
de 8.987, que fan que l’import per punt final establert sigui de cent vint-i-quatre amb 
setze (124,16) EUR (arrodonit per evitar decimals en l’import a atorgar i no superar 
el pressupost total a repartir). 

 
 

Import a assignar 1.200.000,00 € 

Punts totals 9.597 

Import per punt 125,04 € 
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Sumatori punts 1.500,00 € 610 

Sumatori imports 1.500,00 € 84.000,00 € 

Punts pendents adjudicar 8.987  

Import pendent d'adjudicar 1.116.000,00 € 

Preu punt pendent adjudicar 124,18€ 

Preu punt pendent arrodonit 124,16€ 

ADJUDICAT TOTAL 1.199.967,00€ 
 

6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser d’un milió dos-
cents mil (1.200.000,00) EUR, mentre que la quantia que finalment es proposa 
concedir és d’un milió cent noranta-nou mil nou-cents seixanta-set (1.199.967,00) 
EUR. 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 “Suport al foment del teixit 
comercial, mercats i fires locals” 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 

Ajuntament d’Abrera P0800100J 21/Y/297847 5.960,00 2103000428 1 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 21/Y/297846 1.500,00 2103000428 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 21/Y/297845 3.725,00 2103000428 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 21/Y/297844 4.967,00 2103000428 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 21/Y/297843 2.111,00 2103000428 5 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 21/Y/297842 3.974,00 2103000428 6 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 21/Y/297841 5.960,00 2103000428 7 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 21/Y/297840 3.974,00 2103000428 8 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 21/Y/297839 1.500,00 2103000428 9 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 21/Y/297838 5.712,00 2103000428 10 

Ajuntament d'Artés P0801000A 21/Y/297837 3.725,00 2103000428 11 

Ajuntament d'Avià P0801100I 21/Y/297836 2.856,00 2103000428 12 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 21/Y/297835 2.856,00 2103000428 13 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 21/Y/297834 2.111,00 2103000428 14 

Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/297833 10.430,00 2103000428 15 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 21/Y/297832 4.967,00 2103000428 16 

Ajuntament de Bagà P0801600H 21/Y/297831 3.353,00 2103000428 17 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 21/Y/297830 3.477,00 2103000428 18 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 21/Y/297829 3.477,00 2103000428 19 

Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 21/Y/297828 7.947,00 2103000428 20 

Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/297827 2.732,00 2103000428 21 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 21/Y/297826 1.500,00 2103000428 22 

Ajuntament de Berga P0802200F 21/Y/297825 6.705,00 2103000428 23 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 21/Y/297824 4.843,00 2103000428 24 

Ajuntament de Borredà P0802400B 21/Y/297823 2.111,00 2103000428 25 

Ajuntament del Bruc P0802500I 21/Y/297822 1.500,00 2103000428 26 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/297821 2.111,00 2103000428 27 

Ajuntament de Les Cabanyes P0802700E 21/Y/297820 1.500,00 2103000428 28 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 21/Y/297819 2.360,00 2103000428 29 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/297818 3.725,00 2103000428 30 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/297817 3.725,00 2103000428 31 

Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/297816 3.974,00 2103000428 32 

Ajuntament de Calders P0803400A 21/Y/297815 3.105,00 2103000428 33 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/297814 5.712,00 2103000428 34 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 21/Y/297813 4.222,00 2103000428 35 

Ajuntament de Calella P0803500H 21/Y/297812 6.209,00 2103000428 36 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 21/Y/297811 3.477,00 2103000428 37 

Ajuntament de Callús P0803700D 21/Y/297810 3.105,00 2103000428 38 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 21/Y/297809 1.500,00 2103000428 39 

Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/297808 2.111,00 2103000428 40 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 21/Y/297807 5.960,00 2103000428 41 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 21/Y/297806 4.470,00 2103000428 42 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 21/Y/297805 2.732,00 2103000428 43 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 21/Y/297804 3.725,00 2103000428 44 

Ajuntament de Capellades P0804300B 21/Y/297803 3.725,00 2103000428 45 

Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/297802 2.111,00 2103000428 46 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 21/Y/297801 6.705,00 2103000428 47 

Ajuntament de Cardona P0804600E 21/Y/297800 3.974,00 2103000428 48 

Ajuntament de Carme P0804700C 21/Y/297799 2.111,00 2103000428 49 

Ajuntament de Casserres P0804800A 21/Y/297798 3.105,00 2103000428 50 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 21/Y/297797 1.500,00 2103000428 51 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 21/Y/297796 2.111,00 2103000428 52 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/297795 1.500,00 2103000428 53 
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Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 21/Y/297794 8.568,00 2103000428 54 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 21/Y/297793 3.477,00 2103000428 55 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 21/Y/297792 4.470,00 2103000428 56 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 21/Y/297791 2.111,00 2103000428 57 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 21/Y/297790 8.071,00 2103000428 58 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 21/Y/297789 1.500,00 2103000428 59 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 21/Y/297788 1.500,00 2103000428 60 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 21/Y/297787 2.111,00 2103000428 61 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 21/Y/297786 1.500,00 2103000428 62 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 21/Y/297785 1.500,00 2103000428 63 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 21/Y/297784 1.500,00 2103000428 64 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 21/Y/297783 3.477,00 2103000428 65 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 21/Y/297782 1.500,00 2103000428 66 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 21/Y/297781 2.360,00 2103000428 67 

Ajuntament de Centelles P0806600C 21/Y/297780 3.974,00 2103000428 68 

Ajuntament de Cercs P0826800E 21/Y/297779 2.360,00 2103000428 69 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/297778 9.561,00 2103000428 70 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 21/Y/297777 2.980,00 2103000428 71 

Ajuntament de Collbató P0806800I 21/Y/297776 3.477,00 2103000428 72 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/297775 2.360,00 2103000428 73 

Ajuntament de Copons P0807000E 21/Y/297774 1.500,00 2103000428 74 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 21/Y/297773 5.464,00 2103000428 75 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 21/Y/297772 10.058,00 2103000428 76 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 21/Y/297771 5.464,00 2103000428 77 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 21/Y/297770 3.477,00 2103000428 78 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 21/Y/297765 6.954,00 2103000428 79 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/297764 8.444,00 2103000428 80 
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Ajuntament de L'Espunyola P0807700J 21/Y/297763 2.111,00 2103000428 81 

Ajuntament de L'Esquirol P0825400E 21/Y/297762 2.111,00 2103000428 82 

Ajuntament de L'Estany P0807800H 21/Y/297761 2.856,00 2103000428 83 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 21/Y/297760 2.856,00 2103000428 84 

Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/297759 1.500,00 2103000428 85 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 21/Y/297758 1.500,00 2103000428 86 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 21/Y/297757 1.500,00 2103000428 87 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 21/Y/297756 3.105,00 2103000428 88 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 21/Y/297755 2.111,00 2103000428 89 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 21/Y/297754 2.111,00 2103000428 90 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 21/Y/297753 6.705,00 2103000428 91 

Ajuntament de Gaià P0808900E 21/Y/297752 2.856,00 2103000428 92 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 21/Y/297751 1.500,00 2103000428 93 

Ajuntament de La Garriga P0808700I 21/Y/297750 5.464,00 2103000428 94 

Ajuntament de Gavà P0808800G 21/Y/297749 7.947,00 2103000428 95 

Ajuntament de Gelida P0809000C 21/Y/297748 3.974,00 2103000428 96 

Ajuntament de Gironella P0809100A 21/Y/297747 3.974,00 2103000428 97 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 21/Y/297746 1.500,00 2103000428 98 

Ajuntament de La Granada P0809300G 21/Y/297745 1.500,00 2103000428 99 

Ajuntament de Granera P0809400E 21/Y/297744 1.500,00 2103000428 100 

Ajuntament de Granollers P0809500B 21/Y/297743 8.940,00 2103000428 101 

Ajuntament de Gualba P0809600J 21/Y/297742 2.111,00 2103000428 102 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 21/Y/297741 2.856,00 2103000428 103 

Ajuntament de Gurb P0809900D 21/Y/297740 2.732,00 2103000428 104 

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat P0810000J 21/Y/297739 10.679,00 2103000428 105 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 21/Y/297738 1.987,00 2103000428 106 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 21/Y/297737 8.195,00 2103000428 107 
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Ajuntament de Jorba P0810200F 21/Y/297736 1.500,00 2103000428 108 

Ajuntament de La Llacuna P0810300D 21/Y/297735 2.360,00 2103000428 109 

Ajuntament de La Llagosta P0810400B 21/Y/297734 6.209,00 2103000428 110 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 21/Y/297733 4.222,00 2103000428 111 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 21/Y/297732 2.980,00 2103000428 112 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 21/Y/297731 5.215,00 2103000428 113 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 21/Y/297730 1.500,00 2103000428 114 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 21/Y/297729 6.209,00 2103000428 115 

Ajuntament de Malla P0811000I 21/Y/297728 1.500,00 2103000428 116 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 21/Y/297727 7.699,00 2103000428 117 

Ajuntament de Manresa P0811200E 21/Y/297726 11.175,00 2103000428 118 

Ajuntament de Marganell P0824200J 21/Y/297725 2.360,00 2103000428 119 

Ajuntament de Martorell P0811300C 21/Y/297724 7.699,00 2103000428 120 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 21/Y/297723 3.477,00 2103000428 121 

Ajuntament de Les Masies de Roda P0811500H 21/Y/297722 1.500,00 2103000428 122 

Ajuntament de Les Masies de Voltregà P0811600F 21/Y/297721 2.732,00 2103000428 123 

Ajuntament del Masnou P0811700D 21/Y/297720 7.450,00 2103000428 124 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 21/Y/297719 3.725,00 2103000428 125 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/297718 2.980,00 2103000428 126 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21/Y/297717 10.927,00 2103000428 127 

Ajuntament de Mediona P0812100F 21/Y/297716 3.105,00 2103000428 128 

Ajuntament de Moià P0813700B 21/Y/297715 3.725,00 2103000428 129 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 21/Y/297714 7.450,00 2103000428 130 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 21/Y/297713 8.568,00 2103000428 131 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 21/Y/297712 1.500,00 2103000428 132 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 21/Y/297711 4.222,00 2103000428 133 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 21/Y/297710 6.209,00 2103000428 134 
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Ajuntament de Montclar P0812900I 21/Y/297709 2.111,00 2103000428 135 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 21/Y/297708 2.856,00 2103000428 136 

Ajuntament de Montgat P0812500G 21/Y/297707 5.712,00 2103000428 137 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 21/Y/297706 2.856,00 2103000428 138 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 21/Y/297705 2.111,00 2103000428 139 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 21/Y/297704 3.725,00 2103000428 140 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 21/Y/297703 5.464,00 2103000428 141 

Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/297702 3.229,00 2103000428 142 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 21/Y/297701 2.111,00 2103000428 143 

Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/297700 1.500,00 2103000428 144 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 21/Y/297699 3.974,00 2103000428 145 

Ajuntament de Navàs P0814000F 21/Y/297698 3.974,00 2103000428 146 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 21/Y/297697 2.111,00 2103000428 147 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 21/Y/297696 3.477,00 2103000428 148 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 21/Y/297695 2.980,00 2103000428 149 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 21/Y/297694 2.360,00 2103000428 150 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 21/Y/297693 6.705,00 2103000428 151 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 21/Y/297692 2.732,00 2103000428 152 

Ajuntament d'Olost P0814800I 21/Y/297691 2.608,00 2103000428 153 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 21/Y/297690 2.111,00 2103000428 154 

Ajuntament d'Orís P0814900G 21/Y/297689 2.111,00 2103000428 155 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 21/Y/297688 2.111,00 2103000428 156 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/297687 2.111,00 2103000428 157 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 21/Y/297686 2.111,00 2103000428 158 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 21/Y/297685 1.500,00 2103000428 159 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21/Y/297684 2.980,00 2103000428 160 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 21/Y/297683 5.712,00 2103000428 161 
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Ajuntament de Pallejà P0815600B 21/Y/297682 5.712,00 2103000428 162 

Ajuntament de La Palma de Cervelló P5831301F 21/Y/297681 3.477,00 2103000428 163 

Ajuntament del Papiol P0815700J 21/Y/297680 3.477,00 2103000428 164 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 21/Y/297679 4.719,00 2103000428 165 

Ajuntament de Perafita P0815900F 21/Y/297678 2.111,00 2103000428 166 

Ajuntament de Piera P0816000D 21/Y/297677 5.215,00 2103000428 167 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 21/Y/297676 7.202,00 2103000428 168 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 21/Y/297675 1.500,00 2103000428 169 

Ajuntament de La Pobla de Claramunt P0816400F 21/Y/297674 2.111,00 2103000428 170 

Ajuntament de La Pobla de Lillet P0816500C 21/Y/297673 3.105,00 2103000428 171 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/297672 2.980,00 2103000428 172 

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J 21/Y/297671 1.987,00 2103000428 173 

Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/297670 1.500,00 2103000428 174 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 21/Y/297669 8.568,00 2103000428 175 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 21/Y/297668 3.974,00 2103000428 176 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/297667 1.500,00 2103000428 177 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 21/Y/297666 6.209,00 2103000428 178 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 21/Y/297665 7.450,00 2103000428 179 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 21/Y/297664 1.500,00 2103000428 180 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21/Y/297663 3.229,00 2103000428 181 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 21/Y/297662 1.500,00 2103000428 182 

Ajuntament de La Quar P0817600J 21/Y/297661 1.500,00 2103000428 183 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 21/Y/297660 2.360,00 2103000428 184 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/297659 1.500,00 2103000428 185 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 21/Y/297658 6.705,00 2103000428 186 

Ajuntament de La Roca del Vallès P0818000B 21/Y/297657 5.712,00 2103000428 187 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 21/Y/297656 3.974,00 2103000428 188 
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Ajuntament de Rubí P0818300F 21/Y/297655 9.189,00 2103000428 189 

Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/297654 2.111,00 2103000428 190 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 21/Y/297653 1.500,00 2103000428 191 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 21/Y/297652 11.672,00 2103000428 192 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/297651 1.500,00 2103000428 193 

Ajuntament de Saldes P0818900C 21/Y/297650 2.111,00 2103000428 194 

Ajuntament de Sallent P0819000A 21/Y/297649 3.725,00 2103000428 195 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 21/Y/297648 6.705,00 2103000428 196 

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 21/Y/297647 2.111,00 2103000428 197 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 21/Y/297646 6.705,00 2103000428 198 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 21/Y/297645 4.967,00 2103000428 199 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 21/Y/297644 4.222,00 2103000428 200 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 21/Y/297643 2.111,00 2103000516 1 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 21/Y/297642 10.430,00 2103000516 2 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 21/Y/297641 1.500,00 2103000516 3 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 21/Y/297640 3.725,00 2103000516 4 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 21/Y/297639 6.705,00 2103000516 5 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 21/Y/297638 2.732,00 2103000516 6 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/297637 10.182,00 2103000516 7 

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 21/Y/297636 2.111,00 2103000516 8 

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 21/Y/297635 1.987,00 2103000516 9 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 21/Y/297634 3.974,00 2103000516 10 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 21/Y/297633 4.470,00 2103000516 11 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/297632 7.450,00 2103000516 12 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 21/Y/297631 3.105,00 2103000516 13 

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles P0820800A 21/Y/297630 1.987,00 2103000516 14 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 21/Y/297629 3.725,00 2103000516 15 
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Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 21/Y/297628 2.732,00 2103000516 16 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 21/Y/297627 2.360,00 2103000516 17 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 21/Y/297626 2.111,00 2103000516 18 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 21/Y/297625 5.215,00 2103000516 19 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 21/Y/297624 7.947,00 2103000516 20 

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 21/Y/297623 2.111,00 2103000516 21 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 21/Y/297622 3.477,00 2103000516 22 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 21/Y/297621 6.705,00 2103000516 23 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 21/Y/297620 2.856,00 2103000516 24 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 21/Y/297619 3.601,00 2103000516 25 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 21/Y/297618 1.500,00 2103000516 26 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 21/Y/297617 2.111,00 2103000516 27 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 21/Y/297616 1.500,00 2103000516 28 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 21/Y/297615 2.980,00 2103000516 29 

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles P0822800I 21/Y/297614 1.500,00 2103000516 30 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 21/Y/297613 2.111,00 2103000516 31 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 21/Y/297612 7.947,00 2103000516 32 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 21/Y/297611 2.856,00 2103000516 33 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 21/Y/297610 3.105,00 2103000516 34 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 21/Y/297609 3.477,00 2103000516 35 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 21/Y/297608 1.500,00 2103000516 36 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 21/Y/297607 4.222,00 2103000516 37 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 21/Y/297606 2.856,00 2103000516 38 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 21/Y/297605 3.105,00 2103000516 39 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 21/Y/297604 6.457,00 2103000516 40 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/297603 2.111,00 2103000516 41 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 21/Y/297602 5.712,00 2103000516 42 
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Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 21/Y/297601 1.500,00 2103000516 43 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 21/Y/297600 3.725,00 2103000516 44 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 21/Y/297599 3.974,00 2103000516 45 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 21/Y/297598 3.725,00 2103000516 46 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 21/Y/297597 2.856,00 2103000516 47 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 21/Y/297596 7.202,00 2103000516 48 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 21/Y/297595 1.500,00 2103000516 49 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 21/Y/297594 3.725,00 2103000516 50 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 21/Y/297593 10.058,00 2103000516 51 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A 21/Y/297592 3.105,00 2103000516 52 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 21/Y/297591 2.856,00 2103000516 53 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 21/Y/297590 3.974,00 2103000516 54 

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 21/Y/297589 1.500,00 2103000516 55 

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui P0825000C 21/Y/297588 4.967,00 2103000516 56 

Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 21/Y/297587 4.222,00 2103000516 57 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 21/Y/297586 1.500,00 2103000516 58 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 21/Y/297585 2.360,00 2103000516 59 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 21/Y/297584 1.500,00 2103000516 60 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 21/Y/297583 1.500,00 2103000516 61 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera P0825900D 21/Y/297582 4.719,00 2103000516 62 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 21/Y/297581 2.111,00 2103000516 63 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 21/Y/297580 7.699,00 2103000516 64 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 21/Y/297579 3.974,00 2103000516 65 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 21/Y/297578 3.725,00 2103000516 66 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 21/Y/297577 3.974,00 2103000516 67 

Ajuntament de Seva P0826900C 21/Y/297576 3.477,00 2103000516 68 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Sitges P0827000A 21/Y/297575 8.444,00 2103000516 69 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 21/Y/297574 1.500,00 2103000516 70 

Ajuntament de Sora P0827200G 21/Y/297573 1.500,00 2103000516 71 

Ajuntament de Subirats P0827300E 21/Y/297572 3.725,00 2103000516 72 

Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/297571 3.725,00 2103000516 73 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 21/Y/297570 2.111,00 2103000516 74 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/297569 1.500,00 2103000516 75 

Ajuntament de Taradell P0827800D 21/Y/297568 3.974,00 2103000516 76 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 21/Y/297567 2.111,00 2103000516 77 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 21/Y/297566 1.500,00 2103000516 78 

Ajuntament de Teià P0828100H 21/Y/297565 4.222,00 2103000516 79 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21/Y/297564 10.306,00 2103000516 80 

Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/297563 3.477,00 2103000516 81 

Ajuntament de Tona P0828300D 21/Y/297562 3.725,00 2103000516 82 

Ajuntament de Tordera P0828400B 21/Y/297561 6.209,00 2103000516 83 

Ajuntament de Torelló P0828500I 21/Y/297560 5.960,00 2103000516 84 

Ajuntament de La Torre de Claramunt P0828600G 21/Y/297559 1.987,00 2103000516 85 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21/Y/297558 2.111,00 2103000516 86 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 21/Y/297557 2.856,00 2103000516 87 

Torrelles de Llobregat P0828900A 21/Y/297556 2.732,00 2103000516 88 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 21/Y/297555 2.360,00 2103000516 89 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21/Y/297554 2.732,00 2103000516 90 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/297553 2.856,00 2103000516 91 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 21/Y/297552 2.111,00 2103000516 92 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 21/Y/297551 3.477,00 2103000516 93 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 21/Y/297550 5.215,00 2103000516 94 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 21/Y/297549 2.732,00 2103000516 95 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Veciana P0829800B 21/Y/297548 1.500,00 2103000516 96 

Ajuntament de Vic P0829900J 21/Y/297547 9.313,00 2103000516 97 

Ajuntament de Vilada P0830000F 21/Y/297546 2.111,00 2103000516 98 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 21/Y/297545 8.816,00 2103000516 99 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/297544 2.732,00 2103000516 100 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès P0830600C 21/Y/297543 8.692,00 2103000516 101 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 21/Y/297542 2.856,00 2103000516 102 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 21/Y/297541 2.111,00 2103000516 103 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 21/Y/297540 5.712,00 2103000516 104 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 21/Y/297539 2.732,00 2103000516 105 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 21/Y/297538 8.816,00 2103000516 106 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21/Y/297537 4.967,00 2103000516 107 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 21/Y/297536 6.705,00 2103000516 108 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 21/Y/297535 1.500,00 2103000516 109 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/297534 2.111,00 2103000516 110 

Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra 

P0800249E 21/Y/297769 1.987,00 
Condicionat a l’ajustament 
de valor 

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Martí de Torroella 

P0800043B 21/Y/297768 1.500,00 
Condicionat a l’ajustament 
de valor 

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà 

P0800314G 21/Y/297767 2.111,00 
Condicionat a l’ajustament 
de valor 

Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix 

P0800003F 21/Y/297766 3.477,00 
Condicionat a l’ajustament 
de valor 

  
 

Import total: 
 

1.199.967,00 
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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/30300/43100/46280 9.108,00 2102900159 1 
 

APROVAR l’autorització de la despesa total de nou mil setanta-cinc (9.075,00) EUR, 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/30300/43100/46880 9.075,00 

 Import total: 9.075,00 
 

Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de nou mil setanta-cinc (9.075,00) 
EUR 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 i autorització de la 
despesa aprovada en l’acord anterior, i segons la distribució que consta en l’acord 
primer: 
 

Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30300/43100/46880 9.075,00 

 Import total: 9.075,00 
 

Quart. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió cent noranta mil vuit-
cents noranta-dos (1.190.892,00) EUR a càrrec de les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen en el present acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 

Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30300/43100/46280 1.190.892,00 

 Import total: 1.190.892,00 
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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 15 de maig 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. La despesa elegible és la corresponent als capítols 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. No es consideren elegibles les despeses de 
desplaçament, tiquets d'aparcament, premis i obsequis, restauració i 
productes d'alimentació que s'hagin fet servir en les actuacions. 

 
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 
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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 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. 

 
2.9. 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 
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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2.15. 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. 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. 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. 

 
3.3. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
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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 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 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.” 

 
 
 

ÀREA DE CULTURA 
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Gerència de Serveis de Cultura 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de Barcelona durant l'any 2021 (Exp. núm. 
2021/4082).- 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 proposats 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, i a les estratègies de creació i formació de públics, mitjançant el 
recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, 
les arts visuals i la literatura professionals als municipis. 
 
El projecte d’un cicle o festival artístic permet la projecció dels diferents àmbits artístics 
a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, 
la difusió i formació artística de tot tipus de públic i la recerca de noves expressions 
artístiques. 
 
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, el que ha comportat 
la rescissió de contractes o la no contractació d’actuacions previstes i, en definitiva, la 
crisi de molts professionals dels diferents sectors culturals.  
 
Les Administracions supra-locals han d’ajudar a oferir alternatives perquè els cicles i 
festivals artístics ofereixin iniciatives innovadores, dins el camp de la difusió artística, 
per mantenir la seva identitat i la seva viabilitat com a expressions culturals vers la 
ciutadania. Donar suport al desenvolupament del projecte dels cicles i festivals de 
difusió artística als municipis, ajuda a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al 
desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic. 
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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 dels municipis. 
 
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.  
 
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 l’Àrea de Cultura es volen fomentar els projectes i les activitats dels 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2021. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de DOS-
CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000,00- EUR) i que anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901 tot i que depenent dels ens 
beneficiaris també pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/47902 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. 
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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, per delegació de la Presidència, la convocatòria (núm. 
202120215120012383), que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR CICLES I FESTIVALS ARTÍSTICS 
ORGANITZATS PER ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL A REALITZAR 
DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2021 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012383 
 
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. 
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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 dels Serveis de Cultura, destinades a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que 
tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les 
arts visuals i la literatura professionals i que es realitzin total o parcialment en els municipis 
de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021. Es 
consideraran els cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
S’entén per professional el conjunt de manifestacions artístiques 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 més enllà de l’àmbit 
local. 
 
Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els 
següents requisits: 
 

 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit professional de les arts escèniques, la música, 
el cinema, les arts visuals i la literatura. 

 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de Barcelona 
(exceptuant la ciutat de Barcelona). 

 Han de tenir lloc en un o més municipis de la demarcació de Barcelona (exceptuant la 
ciutat de Barcelona). 

 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals. 

 Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys. 
 
Ateses 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 cicles i festivals inicialment previstos a la demarcació de Barcelona (excepte 
Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, 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 dels esdeveniments, o de la 
realització dels esdeveniments 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. 
 
Queden exclosos de suport: 
 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment fora de la demarcació de Barcelona. 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament. 
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 Els cicles o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa activitat a través del 
Catàleg de Serveis 2021. 

 Els cicles o festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, per 
les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals.  

 
2. 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, les arts visuals i/o la literatura 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, les arts visuals i/o la literatura. 

 Millorar la difusió de les activitats del cicle o festival a través de l’ús d’un web específic i 
de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans. 

 
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 els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2021. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que organitzen cicles o festivals artístics que acompleixen els criteris 
especificats en la base 2, 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 reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 
 

 Que l’activitat del cicle o festival es desenvolupi total o majoritàriament a un o més 
municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). 

 
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 la base següent. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

3. 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 es podrà descarregar al web, indicant la 

documentació que s’hi adjunta i que haurà d’incorporar la informació següent: 
 

a) Identificació del beneficiari, aportant la documentació següent: 
 

 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 

 Escriptura i/o document privat 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, 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. 

 
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) 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. Memòria del cicle o festival a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: 
descripció de l’activitat, direcció artística, programa amb especificació dels projectes de 
producció pròpia si n’hi ha, descripció de les activitats educatives, dinamització 
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comunitària i foment de públics, descripció de les estratègies de comunicació i públic 
destinatari. 

 
3. Pressupost previst per al cicle o festival pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 2 del model normalitzat. En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la 
ciutat de Barcelona i que s’estenguin en altres seus de municipi/s de la demarcació de 
Barcelona, així com aquells que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació 
de Barcelona, caldrà presentar dos pressupostos, el de la totalitat del cicle o festival i el 
que s’imputa als municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona). 

 
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari d’acord amb l‘annex 3 del model normalitzat. 
 
5. 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. 
 
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 l’annex 3 del 
model normalitzat. 

 
7. 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 4 del model normalitzat. 

 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000 euros, 

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 5 del model normalitzat. 

 
9. Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s on es celebra el cicle o festival on 

s’expliqui quina és la seva col·laboració, degudament signat pel representant legal de 
l’ajuntament, d’acord amb l’annex pels ens locals del model normalitzat. 

 
10.  Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, entre d’altres: 
 

 Programes de mà o cartell del cicle o festival de l’any 2021, si ja se’n disposa, o dels 
dos darrers anys. 

 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini del cicle o festival, si se’n 
disposa. 

 
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’entitat. També es 
presentarà l’annex de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal 
de l’ens local. 
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7. 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 21 d’abril de 2021. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se al lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà 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 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 podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic cicle o festival. 
 
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. 

https://www.diba.cat/web/registre


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Una comissió avaluarà els projectes presentats. La comissió de valoració estarà formada 
per un professional extern expert en la matèria i dos representants de la Gerència de 
Serveis de Cultura. 
 
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: 
 
a) Grau de qualitat, professionalitat i coherència de la programació artística proposada (fins 

a 40 punts) es valorarà: 
 

- Interès qualitatiu i professional de la programació, fins a 10 punts. 
 
- Inclusió de propostes de risc, emergents i novetats, fins a 10 punts. 
 
- Coherència i especialització de la línia de programació, es valorarà positivament si és 

un cicle o festival especialitzat en algun àmbit artístic concret, gènere o temàtica 
específica, fins a 10 punts. 

 
- Existència de direcció artística professional, fins a 5 punts. 
 
- Foment de la producció o coproducció, es valorarà positivament si es realitzen 

produccions o coproduccions pròpies o es fomenta la producció mitjançant 
residències, convocatòries o amb l’atorgament de premis i/o guardons, fins a 5 punts. 

 
b) Existència i desenvolupament d'estratègies de comunicació, d'activitats educatives, de 

dinamització comunitària i de públics (fins a 25 punts), es valorarà: 
 

- Existència i desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de 
públics, es valorarà positivament si es fan activitats o programes educatius, tallers de 
caire pedagògic, masterclass i altres activitats de caire educatiu que aprofundeixin en 
el coneixement de l’àmbit del cicle o festival així com la col·laboració i/o participació 
d’escoles, també es valorarà si es fan activitats o programes socials de dinamització 
comunitària, activitats participatives amb la ciutadania, el voluntariat així com el treball 
transversal amb altres entitats o institucions, igualment es valorarà si es fan activitats 
paral·leles (presentacions, xerrades, debats, entre d’altres), polítiques de preus 
(abonaments, descomptes, preus especials per determinats col·lectius com joves o 
tercera edat, etc.) i altres accions de promoció de públics, fins a 15 punts. 
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En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions es considerarà 
especialment les activitats que tenen lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la 
ciutat de Barcelona. 

 
- Existència i desenvolupament d'estratègies de comunicació, es valorarà positivament 

l’existència d’un pla de comunicació, si es té web pròpia del cicle o festival i l’ús de 
xarxes socials, fins a 10 punts. 

 
c) Projecció territorial i grau d’estabilitat de l’esdeveniment (fins a 15 punts) es valorarà: 
 

- Projecció territorial, es consideraran positivament els cicles o festivals que es realitzen 
a municipis inferiors a 5.000 habitants i zones amb baixa densitat de població, i els 
cicles o festivals que es realitzen a més d’un municipi, fins a 10 punts. 

 
- Grau d’estabilitat, consolidació del cicle o festival tenint en compte el nombre 

d’edicions del mateix, fins a 5 punts. 
 

Nombre edicions Punts 

25 o més edicions 5 

Entre 20 i 24 edicions 4 

Entre 15 i 19  edicions 3 

Entre 10 i 14 edicions 2 

Entre 3 i 9 edicions 1 

 
d) Volum de la programació artística professional (fins a 10 punts) es valorarà:  
 

Nombre de funcions d’arts en 
viu o exposicions  

Nombre de sessions de 
cinema o lectures 

dramatitzades  
Punts 

20 o més 40 o més 10 

17-19 34-39 9 

14-16 28-33 8 

12 i 13 24-27 7 

10 i 11 20-23 6 

8 i 9 16-19 5 

6 i 7 12-15 4 

4 i 5 7-11 3 

3 3-6 2 

 
S’entén per programació professional el conjunt de manifestacions artístiques 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 més 
enllà de l’àmbit local. 
 
En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions només es considerarà la 
programació professional que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat 
de Barcelona. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

e) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 10 punts) es valorarà: 
 

- Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, es valorarà positivament si tenen un 
pressupost de despeses equilibrat entre els diferents conceptes (caixets, 
infraestructura i material tècnic, personal, comunicació i altres) i coherent amb la 
proposta presentada. Es valorarà el grau de finançament per part de l’Ajuntament o 
ens local del municipi on es realitza l’esdeveniment fins a 6 punts 

 
- Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, fins a 

4 punts. 
 

% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts 
d’autofinançament 

Igual o superior al 40 % del pressupost total 4 punts 

Entre el 30 i el 39’9 % del pressupost total 3 punts 

Entre el 20 i el 29’9 % del pressupost total 2 punts 

Entre el 15 i el 19’9 % del pressupost total 1 punt 

 
Ateses 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, incloent les actuacions inicialment previstes 
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 tinguin com a mínim 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 aquesta convocatòria destinada a subvencionar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural serà de DOS-CENTS 
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CINQUANTA MIL EUROS (250.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48901 tot i que depenent dels ens beneficiaris també pot veure’s afectada 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902 de l’exercici 2021. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10, 
l’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
 

 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà el 
30 % del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 
15.000 €. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25 % del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 10.000 €. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20 % del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 7.000 €. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15 % del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 3.000 €. 

 
S’estableix una subvenció mínima de 1.000 €. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
i/o l’import màxim, per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25 % del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona, així com aquells 
que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només seran 
subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no siguin directament 
imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona) s’hauran de calcular atenent a la part proporcional que representa l’activitat en 
aquests municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost presentat per l’ens 
sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part proporcional que 
representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona), la Diputació determinarà proporcionalment l’import del pressupost 
subvencionable. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 dels 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 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, 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. 
 
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 publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
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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 des del dia 
següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
l’indicat acord 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 de la 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 amb la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la possible 

compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. No obstant, si hi 
ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19, s’acceptaran les 
desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les mesures adoptades per 
combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

 
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. 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. 

 
7. 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 el cicle o festival presentat: caixets dels serveis 

artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de material 
escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i transport 
d’instruments; contractació de personal extern de suport (control d’accés, taquilla, 
seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de 
propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de pel·lícules; dotació de premis i 
guardons. 

 
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 

fidelització de públics del cicle o festival objecte de la sol·licitud: es computaran les 
despeses de contractació de serveis externs de comunicació, cartelleria, publicitat i 
promoció del cicle o festival (programes, tríptics i similars, anuncis i publicacions) i les 
despeses en pàgines web i noves tecnologies. 

 
c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions 

artístiques. 
 
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 

relacionats amb el cicle o festival objecte de la sol·licitud. 
 
e) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a l’estructura 

de l’entitat -es computaran les retribucions brutes del personal laboral contractat pel 
sol·licitant i les despeses de Seguretat Social- o que siguin facturats al sol·licitant per 
part de personal autònom o societats, imputable al cicle o festival objecte de la sol·licitud. 

 
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
 
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades a l’exercici 2021 i caldrà 
que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període 
de justificació. 
 
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. 
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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. 
 
18. Despeses no subvencionables 
 
Tot i que poden formar part del cost total del projecte, no es consideraran despeses 
subvencionables per part de la Diputació de Barcelona les següents: 
 
a) Despeses corresponents a viatges i allotjaments no corresponents als artistes convidats 

o comissions artístiques. 
 
b) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
c) Nòmines i/o treballs realitzats per persones que formin part de la junta directiva de 

l’entitat. 
 
d) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 

e) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 
directament al cicle o festival presentat. 

 
f) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on 

es desenvolupi l’activitat. 
 
g) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
h) 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 cicle o festival subvencionat. 
 
20. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà 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. 
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21. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els terminis següents: 
 

 Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 2021. 

 Justificació final, entre el 10 de gener i el 31 de març de 2022. 
 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb 
el següent contingut: 
 
OPCIÓ I 
 
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 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 del RLGS. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 

 Aportar 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. 
 
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. 
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3) Balanç econòmic final d’ingressos i despeses que integren el cost total de l’activitat. 

En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que 
s’estenguin en altres seus de municipi/s de la demarcació de Barcelona, així com 
aquells que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, 
caldrà presentar el balanç del que s’imputa als municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). 

 
OPCIÓ II 
 
Compte justificatiu amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS, 
sempre que: 
 

1) El compte justificatiu vagi acompanyat d’un informe emès per un auditor de comptes, 
inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que 
preveu l’article 74.2 RLGS. 

 
2) L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 

Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 

 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada 
amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 
 
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. 
 
En la justificació de la subvenció es podrà tenir en compte les desviacions de pressupost 
sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament 
justificades. 
 
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 del cicle o festival subvencionat, en els termes de la base 27. 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
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. 
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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 la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic 
indicada, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si 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. 
 
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 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Podrà ser compatible amb qualsevol subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona.  
 
No seran compatibles amb les subvencions atorgades pel mateix cicle o festival a través del 
Catàleg de Serveis 2021. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del cicle o festival 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. 
 
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.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 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 
 
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. 
 
29. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
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 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. 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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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. 
 
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 25 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 
FINANÇAR CICLES I FESTIVALS ARTÍSTICS ORGANITZATS PER ENTITATS 
PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL A REALITZAR DINS LA DEMARCACIÓ DE LA 

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


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2021, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA 
DE SERVEIS DE CULTURA. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012383 
 
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 les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que organitzen cicles o festivals artístics que acompleixen els criteris 
especificats en la base 2, 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 reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 
 

 Que l’activitat del cicle o festival es desenvolupi total o majoritàriament a un o més 
municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base corresponent. 
 
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 la Gerència dels Serveis de Cultura, destinades a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que 
tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les 
arts visuals i la literatura professionals i que es realitzin total o parcialment en els municipis 
de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021. Es 
consideraran els cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
S’entén per professional el conjunt de manifestacions artístiques 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 més enllà de l’àmbit 
local. 
 
Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els 
següents requisits: 
 

 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit professional de les arts escèniques, la música, 
el cinema, les arts visuals i la literatura. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de Barcelona 
(exceptuant la ciutat de Barcelona). 

 Han de tenir lloc en un o més municipis de la demarcació de Barcelona (exceptuant la 
ciutat de Barcelona). 

 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals. 

 Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys. 
 
Ateses 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 cicles i festivals inicialment previstos a la demarcació de Barcelona (excepte 
Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, 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 dels esdeveniments, o de la 
realització dels esdeveniments 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. 
 
Queden exclosos de suport: 
 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment fora de la demarcació de Barcelona. 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament. 

 Els cicles o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa activitat a través del 
Catàleg de Serveis 2021. 

 Els cicles o festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, per 
les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals.  

 
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 aquesta convocatòria destinada a subvencionar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural serà de DOS-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (250.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48901 tot i que depenent dels ens beneficiaris també pot veure’s afectada 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902 de l’exercici 2021. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10, 
l’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
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 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà el 
30 % del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 
15.000 €. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25 % del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 10.000 €. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20 % del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 7.000 €. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15 % del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 3.000 €. 

 
S’estableix una subvenció mínima de 1.000 €. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
i/o l’import màxim, per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25 % del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona, així com aquells 
que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només seran 
subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no siguin directament 
imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona) s’hauran de calcular atenent a la part proporcional que representa l’activitat en 
aquests municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost presentat per l’ens 
sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part proporcional que 
representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona), la Diputació determinarà proporcionalment l’import del pressupost 
subvencionable. 
 
Cinquè. Termini de presentació de 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 21 d’abril de 2021. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
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https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal 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 podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic cicle o festival. 
 
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 els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2021. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els terminis següents: 
 

 Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 2021. 

 Justificació final, entre el 10 de gener i el 31 de març de 2022.” 

 
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. 
 

https://www.diba.cat/web/registre
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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. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48901, tot i que depenent dels ens beneficiaris també 
pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902 del pressupost 
de l’any 2021.  
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria 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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38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de 
Barcelona durant l'any 2021, organitzades per les entitats culturals sense 
finalitat de lucre (Exp. núm. 2021/3760).- 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 
 
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat 
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se 
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les 
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals, 
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït 
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu. 
 
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre 
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents 
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats. 
 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de 
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser 
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció 
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles 
en els processos de participació ciutadana.  
 
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural, específica al seu preàmbul que, tal com correspon a 
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica 
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre 
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que: 
 
a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la majoria 

d’aquestes entitats; 
b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa. 
 
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris 
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el 
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les 
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la 
societat. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat grau de 
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en diferents 
àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i tradicional.  
 
Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme 
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment 
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es 
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació. 
 
La convocatòria d’enguany es veu afectada per la pandèmia del COVID-19 i la 
conseqüents regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
d’aquest brot epidèmic. Com a resultat, en allò que afecta a aquesta convocatòria, es 
produeix un perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més castigats 
a nivell econòmic.  
 
En el cas de les Entitats de Cultura Popular i Tradicional aquest perjudici vindria donat 
per la baixada d’ingressos, la qual cosa pot fer que no es programin les accions del 
2021 necessàries per tal que les organitzacions continuïn actives i, en darrer terme, es 
posi en risc la supervivència d’algunes d’elles. Precisament la supervivència 
d’aquestes organitzacions és el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès 
general. 
 
Per aquest motiu les bases d’aquesta convocatòria incorporen les següents mesures 
per pal·liar els esmentats efectes desfavorables que repercutiran directament en 
l’associacionisme cultural de la nostra demarcació: 
 

 Possibilitar la concessió de subvencions fins el 80 % del cost total del projecte 
subvencionat, entenent que els ingressos de les entitats culturals es podran veure 
sensiblement disminuïts per la greu situació de crisi econòmica que aquesta 
pandèmia ha comportat. 
 

 Sufragar despeses de projectes i activitats previstos que no hagin pogut arribar a 
realitzar-se o que s’hagin realitzat en format virtual però que la seva organització 
hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, 
sempre i quan el motiu de la no realització dels projectes i activitats o la seva 
realització 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. 

 

 Podran imputar-se despeses indirectes per un valor de fins a un 10 % del total de 
despeses directes imputades.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança), 
especialment en allò que estableixen els articles 9.2 respecte de la possibilitat que la 
subvenció ultrapassi el 50 % del cost de l’activitat si es justifica la necessitat a 
l’expedient i 41.6 en allò referit al percentatge de despeses indirectes. 
 
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 des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura es volen 
fomentar les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per les entitats 
culturals sense finalitat de lucre. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de TRES-
CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €) per a les activitats de cultura popular i 
tradicional organitzades per les entitats culturals amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 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. 
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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 competitiva, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202120215120012413) i les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2021, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre, el text íntegre de la 
qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT L’ANY 2021, ORGANITZADES PER LES ENTITATS 
CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012413 
 
Article 1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
1. 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. 
 
2. 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. 

 
3. 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. 
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Article 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, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de 
la cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2021. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021, aquestes subvencions 
tenen com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en 
activitats de cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona, 
vinculades a: 

 
- Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o 

previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, 
jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.  

- Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
- Producció de nous espectacles de cultura popular. 
- Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la 

conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva. 
- Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària. 
- Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i 

tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per 
televisió i canals on-line.  

 
3. Ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, 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 projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin 
realitzar, total o parcialment, 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 seva no realització, o de la seva realització 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. 

 
4. No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals 

siguin: 
 

- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  
- Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 

encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Àpats populars. 
- Programes de recerca i estudi. 
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- Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 
- Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística. 

 
5. Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de 

l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les 
programacions anuals de l’entitat.  

 
Article 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. 
 
Article 4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 
31 de desembre de 2021.  
 
Article 5. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los  
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 

constituïdes i 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 reuneixin el 
requisit de que consti als seus estatuts el fet de ser associacions, fundacions o entitats 
sense finalitat de lucre de caràcter cultural amb seu a la Província de Barcelona. 

  
Queden excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i 
sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els 
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. Tampoc podran ser 
beneficiàries entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, 
Agrupacions...), per tenir una convocatòria pròpia de subvencions. 

 
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 la base següent. 
 
3. 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. 

 
Article 6: Documentació a aportar 
 
1. 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. 
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a) Model de sol·licitud normalitzat, que es podrà descarregar al web, indicant la 
documentació que s’hi adjunta i que haurà d’incorporar la informació següent: 

 
1) Identificació del beneficiari, aportant la documentació següent: 

 

 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 Inscripció registral de l’entitat. 
 

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 
2018, 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. 

 
2) Identificació del representant legal, aportant la documentació següent: 

 

 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. 

 
3) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís de 

notificació. 
 
4) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
5) 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. 

 
b) Memòria del projecte a realitzar durant l’any 2021, pel que es demana la subvenció, 

d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat. 
 
c) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 2 del model normalitzat. 
 
d) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
e) 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. 
 
f) Declaració de les subvencions, patrocinis, mecenatges 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. 
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g) 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 4 del model normalitzat. 

 
h) Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar i que acreditin els 

elements de valoració previstos als criteris específics d’atorgament de les 
subvencions. 

 
2. 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’entitat. 

 
Article 7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 31 de març del 2021 i finalitzarà 

el 28 d’abril del 2021, i s’anunciarà amb 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). 

 
2. La convocatòria serà única. 
 
3. Les bases i els model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 

trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
4. La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de 

presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 

 
5. La sol·licitud i els annexes hauran d’estar signats pel representant legal 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).  

 
6. 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). 

 
7. 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. 

 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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8. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 
Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 
9. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
10. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 

les normes que la regulen. 
 
Article 8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu 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. 
 
Article 9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
Article 10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 

aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 

següents criteris objectius: 
 

a) Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 
punts, repartits de la següent forma: 

 
1) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts. 
2) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 

punts. 
 

b) Trajectòria de l’entitat i consolidació de les activitats, fins a 10 punts, d'acord amb els 
apartats: 

 
1) Antiguitat de l’entitat, fins a 5 punts. 
2) Consolidació de les activitats, 5 punts. 

 
c) Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts, valorat en 

base a: 
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1) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a 
participant en el projecte, fins a 3 punts. 

2) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon 
desenvolupament del projecte, fins a 2 punts. 

 
d) Pla de difusió de les activitats del projecte, valorat en base a les accions de difusió i 

els mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
 
e) Tipologia de les activitats que incorpora la sol·licitud, siguin presencials o on-line, 

segons el següent barem no acumulatiu: 
 

1) Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats 
Patrimoni festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), o de la 
Humanitat, 10 punts. 

2) Festes Majors o cicle festiu, 8 punts. 
3) Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts. 
4) Reparació o creació d’elements festius, 5 punts. 
5) Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts. 
6) Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts. 
7) Tallers, cursos o trobades, 4 punts. 

 
f) Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts, valorada en base a: 

 
1) La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 5 punts. 
2) El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 5 punts. 

 
3. Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient 

per tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
4. La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades 

caldrà que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Article 11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària  
 
1. L’import que es destinarà per a la concessió de subvencions regulades en la present  

convocatòria serà de TRES-CENTS CINQUANTA-MIL EUROS (350.000-€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 de l’exercici 2021, destinada a 
subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 

 
2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 

pressupostària. 
 
Article 12. Import individualitzat de les subvencions 
 
1. L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es 

determinarà de forma proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació als 
punts assignats. El valor mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria 
entre la suma total de valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà 
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l’aplicat als projectes que aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un 
escalat de 10 punts per tram a comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. 
A partir del tram mig, els trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un 
import fixe per tram, que quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 

 
2. No s’atorgaran subvencions per import superior a 5.000 €. 
 
3. L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 

del 80 % del cost total del projecte o activitat subvencionada. Aquest percentatge ajuda a 
pal·liar la reducció d’ingressos provocats per les regulacions i mesures en matèria de 
salut pública establertes per a la contenció de la COVID-19, les quals posen en risc la 
programació de les accions del 2021 necessàries per tal que les organitzacions de 
Cultura Popular i Tradicional continuïn actives. Precisament la supervivència d’aquestes 
organitzacions és el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès general. 

 
Article 13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
1. 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. 

 
2. 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, que actuarà com a president, o persona en qui 
delegui 

 Un/Una representant de l’Àrea de Presidència de la corporació. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un/a representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a 
secretari/a. 

 
3. 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. 

 
4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 

previst. 
 
Article 14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades 

dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, tres mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
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3. 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 LPAC, 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 i també s’ha de publicar a la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
5. 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 publicació. 

 
6. 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 publicació. 

 
Article 15. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de l’endemà 
de la publicació de la concessió en el BOPB sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
Article 16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la 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: 
 
a) Les entitats perceptores de les 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. 

b) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

c) L’entitat beneficiaria d’una subvenció està obligada 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 amb la subvenció concedida. 

d) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. No obstant, si hi ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-
19, s’acceptaran les desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les 
mesures adoptades per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

e) 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. 
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f)  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. 

g) 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. 

 
Article 17. Despeses subvencionables 
 
1. Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per el projecte 
subvencionat (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació 
simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances 
pròpies de l’entitat; taxes municipals; adquisició de material o reparació de 
maquinària, etc.) sempre que no superin el 10 % de les despeses directes imputades. 

 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari 
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 

 
2. Les factures han de correspondre a despeses efectuades l’any 2021 i referides al 

projecte subvencionat i han d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació. 

 
3. 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 format virtual, sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció. 

 
4. 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. 

 
Article 18. Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 
 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 
directament a l’activitat/projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a 
l’activitat/projecte presentat. 
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 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 

 Interessos o comissions bancàries. 
 
Article 19. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte o activitat 
subvencionada. 
 
Article 20. Forma de pagament 
 
1. 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. 

 
2. Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment 

trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Article 21. Termini i forma de justificació 
 
1. Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la següent forma: 
 

a) Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre al 15 de novembre 
de 2021. 

b) Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 
de gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2022. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 

que revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, i contindrà: 
 

a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. En la justificació de la subvenció es 
podran tenir en compte les desviacions de pressupost sempre i quan estiguin 
motivades per atendre les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

 
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 

 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. 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 
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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. 

 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 què es refereixen.  

 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. Per a les concessions superiors a 3.000 € i per tal d’obtenir una evidència raonable de 

l’adequada aplicació de la subvenció, l’entitat beneficiària haurà de presentar una mostra 
de justificants de despesa del projecte subvencionat. La mostra seleccionada estarà 
conformada per totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona. En el cas de 
concessions inferiors o iguals a 3.000 € la Gerència de Serveis de Cultura farà les 
comprovacions que consideri oportunes.  

 
Article 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 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. 

 
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. 

 
Article 23. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
Article 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 de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de terceres persones i no es produeixi una alteració de les 
condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
Article 25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
1. Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats i també per d’altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per a la mateixa activitat.  
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2. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 

superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
3. Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 

subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
Article 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, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 
 
Article 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 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. 
 
Article 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 l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària 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. 

 
Article 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 possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 
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Article 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. 
 
Article 31. Règim jurídic 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
Article 32. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb 
la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió de 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.  

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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/ 

 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
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5. 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 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), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE 25 DE MARÇ DE 2021 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA I LES 
BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL 
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR 
ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA 
DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2021, 
ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE, 
PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012413 

 
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 pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes i 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 reuneixin els requisits de 
que consti al seus estatuts el fet de ser associacions, fundacions o entitats sense finalitat de 
lucre de caràcter cultural amb seu a la Província de Barcelona. 
  
Queden excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i sindicals, 
els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els aspectes culturals 
de forma secundària en les seves activitats. Tampoc podran ser beneficiàries entitats que 
agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions...), per tenir una 
convocatòria pròpia de subvencions. 
 
 

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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Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional a realitzar per les entitats dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2021. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021, aquestes subvencions tenen 
com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de 
cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a: 
 
- Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o 

previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, 
jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.  

- Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
- Producció de nous espectacles de cultura popular. 
- Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la 

conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva. 
- Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària. 
- Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional 

com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals 
on-line.  

 
Ateses 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 projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment previstos a la 
demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o 
parcialment, 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 seva 
no realització, o de la seva realització 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. 
 
No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin: 
 

 Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  

 Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 

 Àpats populars. 

 Programes de recerca i estudi. 

 Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 

 Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística. 
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Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les 
programacions anuals de l’entitat.  
 
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 subvencions regulades en la present  
convocatòria serà de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 -€) amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 2021. No 
podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es determinarà 
de forma proporcional entre tots els sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig 
del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de 
valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que 
aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram a 
comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els trams 
superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, que quedarà 
degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
 
No s’atorgaran subvencions per import superior a 5.000.- EUR 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
80 % del cost total del projecte/activitat subvencionada. Aquest percentatge ajuda a pal·liar 
la reducció d’ingressos provocats per les regulacions i mesures en matèria de salut pública 
establertes per a la contenció de la COVID-19, les quals posen en risc la programació de les 
accions del 2021 necessàries per tal que les organitzacions de Cultura Popular i Tradicional 
continuïn actives. Precisament la supervivència d’aquestes organitzacions és el valor que 
cal protegir per tal de defensar l’interès general. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’31 de març del 2021 i finalitzarà el 
28 d’abril del 2021, i s’anunciarà amb 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). 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 
31 de desembre de 2021. 
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La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la següent forma: 
 

 Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre al 15 de novembre de 
2021. 

 Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 de 
gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2022.” 

 

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 model 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. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000-€) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2021 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria 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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39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
les actuacions a realitzar dins la demarcació de Barcelona durant l'any 2021 per 
les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura 
popular i tradicional (Exp. núm. 2021/3761).- 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 
 
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat 
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se 
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les 
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals, 
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït 
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu. 
 
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre 
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents 
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats. 
 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de 
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser 
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció 
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles 
en els processos de participació ciutadana.  
 
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a 
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica 
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre 
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que: 
 
a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la majoria 

d’aquestes entitats; 
b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa. 
 
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris 
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el 
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les 
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la 
societat. 
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L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat grau de 
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en diferents 
àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i tradicional.  
 
Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme 
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment 
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es 
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació. 
 
Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que els 
són pròpies i facilitar la coordinació. La present convocatòria està adreçada a 
subvencionar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2021 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional. 
 
La convocatòria d’enguany es veu afectada per la pandèmia del COVID-19 i les 
conseqüents regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
d’aquest brot epidèmic. Com a resultat, en allò que afecta a aquesta convocatòria, es 
produeix un perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més castigats 
a nivell econòmic.  
 
En el cas de les Federacions de Cultura Popular i Tradicional aquest perjudici vindria 
donat per la baixada d’ingressos, la qual cosa pot fer que no es programin les accions 
del 2021 necessàries per tal que les organitzacions continuïn actives i, en darrer 
terme, es posi en risc la supervivència d’algunes d’elles. Precisament la supervivència 
d’aquestes organitzacions és el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès 
general. 
 
Per aquest motiu les bases d’aquesta convocatòria incorporen les següents mesures 
per pal·liar els esmentats efectes desfavorables que repercutiran directament en 
l’associacionisme cultural de la nostra demarcació: 
 

 Possibilitar la concessió de subvencions fins el 80 % del cost total del projecte 
subvencionat, entenent que els ingressos de les entitats culturals es podran veure 
sensiblement disminuïts per la greu situació de crisi econòmica que aquesta 
pandèmia ha comportat. 
 

 Sufragar despeses de projectes i activitats previstos que no hagin pogut arribar a 
realitzar-se o que s’hagin realitzat en format virtual però que la seva organització 
hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, 
sempre i quan el motiu de la no realització dels projectes i activitats o la seva 
realització 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. 
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 Podran imputar-se despeses indirectes per un valor de fins a un 10 % del total de 
despeses directes imputades.  

 
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), 
especialment en allò que estableixen els articles 9.2 respecte de la possibilitat que la 
subvenció ultrapassi el 50 % del cost de l’activitat si es justifica la necessitat a 
l’expedient i 41.6 en allò referit al percentatge de despeses indirectes. 
 
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 des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura es volen 
fomentar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2021 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT 
CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 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. 
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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 competitiva, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202120215120012423), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les actuacions a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021 per les federacions que 
aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, 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 
FINANÇAR LES ACTUACIONS A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2021 PER LES FEDERACIONS QUE 
AGLUTINEN ENTITATS DEDICADES A FOMENTAR I DIFONDRE LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012423 
 
Article 1: Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
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3. 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. 

 
Article 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, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats 
dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, durant l’any 2021. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la 
cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona. En aquest 
sentit podran desenvolupar-se activitats com ara: 

 

 Donar suport i/o assessorament als seus associats en matèria de foment de la cultura 
popular i tradicional. S’inclou el suport a la implementació de mitjans on-line. 

 Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i en format virtual, realitzades i/o 
previstes, com ara trobades, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres 
actuacions. 

 Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i 
tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per 
televisió i canals on-line.  

 
3. Ateses 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 projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin 
realitzar, total o parcialment, 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 seva no realització, o de la seva realització 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. 

 
4. No seran objecte de subvenció les següents activitats: 
 

 Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  

 Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 

 Àpats populars. 

 Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 

 Les festes majors i altres festes del cicle festiu de caràcter local. 
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Article 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. 
 
Article 4: Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional durant el període comprés entre l’1 de gener de 2021 
i el 31 de desembre de 2021. 
 
Article 5: Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques 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 reuneixin les següents condicions: 

 

 Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió 
d’associacions sense ànim de lucre i de caràcter cultural. S’entén per federació, la 
unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus 
estatuts. 

 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti 
en els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona 
sempre i quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines 
representin com a mínim el 50 % de la seva totalitat. 

 
Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els 
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.  

 
També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les 
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions. 

 
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 la base següent. 
 
3. 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. 
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Article 6: Documentació a aportar 
 
1. 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. 
 

a) Model de sol·licitud normalitzat, que es podrà descarregar al web, indicant la 
documentació que s’hi adjunta i que haurà d’incorporar la informació següent: 

 
1) Identificació del beneficiari, aportant la documentació següent: 

 

 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 Inscripció registral de l’entitat. 
 

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 
2018, 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. 

 
2) Identificació del representant legal, aportant la documentació següent: 

 

 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. 

 
3) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís de 

notificació. 
 
4) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
5) 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. 

 
b) Memòria del projecte a realitzar durant l’any 2021, pel que es demana la subvenció, 

d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat. 
 
c) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 2 del model normalitzat. 
 
d) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
e) 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. 
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f) Declaració de les subvencions, patrocinis, mecenatges 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. 

 
g) 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 4 del model normalitzat. 

 
h) Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar i que acreditin els 

elements de valoració previstos als criteris específics d’atorgament de les 
subvencions. 

 
2. 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’entitat. 

 
Article 7: Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 31 de març del 2021 i finalitzarà 

el 28 d’abril del 2021, i s’anunciarà amb 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). 

 
2. La convocatòria serà única. 
 
3. Les bases, i els model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 

trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
4. La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de 

presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 

 
5. La sol·licitud i els annexes hauran d’estar signats pel representant legal 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).  

 
6. 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). 

 
7. 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 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
8. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 

Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 
9. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
10. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 

les normes que la regulen. 
 
Article 8: Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat  
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu 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 
desistida de la seva sol·licitud. 
 
Article 9: Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
Article 10: Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 

aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 

següents criteris objectius: 
 

a) Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 
punts, repartits de la següent forma: 

 
1) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts. 
2) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 

punts. 
 

b) Impacte cultural i social del projecte, fins a 10 punts que es valorarà en base a: 
 

1) Rellevància de les activitats presentades, fins a 5 punts. 
2) Promoció del treball cooperatiu amb les entitats de la federació fins a 5 punts. 
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c) Existència d’activitats que introdueixin innovacions en les formes de fomentar 
l’associacionisme i/o en les temàtiques de la Cultura Popular i Tradicional que la 
pròpia entitat tracta, fins 5 punts.  

 
d) Nº d’activitats de programació de col·loquis, xerrades, tallers i/o activitats formatives 

en format presencial i/o on-line, fins a 5 punts.  
 
e) Repercussió territorial del projecte presentat, fins a 5 punts, valorada segons el 

següent barem no acumulatiu: 
 

1) Àmbit municipal, 1  punt. 
2) Activitats realitzades a més d’un municipi sense vocació d’incidència comarcal, 

provincial o autonòmica, 2 punts.  
3) Àmbit comarcal, 3 punts. 
4) Àmbit provincial, 4 punts. 
5) Àmbit autonòmic, 5 punts. 

 
f) Pla de difusió de les activitats o esdeveniments, valorat en base a les accions de 

difusió i els mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
 
g) Capacitat d’organització de la federació, que es valorarà en base a les activitats 

anuals programades i a les tasques de planificació, seguiment i avaluació de les 
mateixes, fins a 10 punts, repartits de la següent forma: 

 
1) Nombre d’activitats, tipologia i destinataris de les activitats programades al llarg de 

l’any, fins a 5 punts. 
2) Tasques de planificació, seguiment i avaluació, fins a 5 punts. 

 
3. Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient 

per tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
4. La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els programes d’activitats subvencionats 

caldrà que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Article 11: Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària  
 
1. L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 

convocatòria serà de CENT CINQUANTA-MIL EUROS (150.000- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 de l’exercici 2021, destinada a 
subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 

 
2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 

pressupostària. 
 
Article 12: Import individualitzat de les subvencions 
 
1. L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà de forma 

proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació amb els punts assignats. El 
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valor mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total 
de valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que 
aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram 
a comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els 
trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fix per tram, que 
quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 

 
2. No s’atorgaran subvencions per import superior a 10.000.- EUR  
 
3. L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin podrà ser, en qualsevol cas, fins 

un 80 % del cost total del projecte subvencionat. Aquest percentatge ajuda a pal·liar la 
reducció d’ingressos provocats per les regulacions i mesures en matèria de salut pública 
establertes per a la contenció de la COVID-19, les quals posen en risc la programació de 
les accions del 2021 necessàries per tal que les organitzacions de Cultura Popular i 
Tradicional continuïn actives. Precisament la supervivència d’aquestes organitzacions és 
el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès general. 

 
Article 13: Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
1. 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. 

 
2. 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 

 Una persona en representació de l’Àrea de Presidència de la corporació. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un/a representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a secretari. 
 
3. 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. 

 
4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 

previst. 
 
Article 14: Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades 

dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. 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.  
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3. 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 LPAC, 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 i també s’ha de publicar en la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
5. 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 publicació. 

 
6. 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 publicació. 

 
Article 15: Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de la recepció 
de la notificació de la concessió sense que l’entitat beneficiària hagi manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
Article 16: Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la 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: 
 
a) Les entitats perceptores 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. 

b) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

c) L’entitat beneficiària d’una subvenció està obligada 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 amb la subvenció concedida. 

d) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. No obstant, si hi ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-
19, s’acceptaran les desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les 
mesures adoptades per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

e) 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. 
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f) 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 

g) 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. 

 
Article 17: Despeses subvencionables 
 
1. Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 

 Les assegurances vinculades directament amb el projecte subvencionat. 

 Honoraris de professorat i sous i salaris del personal implicat directament amb les 
activitats del projecte subvencionat. Caldrà especificar-ne la seva dedicació al 
formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per el projecte 
subvencionat (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació 
simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances 
pròpies de l’entitat; taxes municipals; adquisició de material o reparació de 
maquinària, etc.) sempre que no superin el 10 % de les despeses directes imputades.  

 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari 
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo  

 
2. Les factures han de correspondre a despeses efectuades l’any 2021, han d’anar a nom 

de l’entitat beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació. 

 
3. 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 format virtual, sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció. 

 
4. 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. 

 
Article 18: Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 
 

 Nòmines i/o treballs realitzats per persones que formin part de la junta directiva de 
l’entitat. 
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 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 
directament a les activitats del projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a les 
activitats del projecte presentat. 

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 

 Interessos o comissions bancàries. 

 
Article 19: Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte subvencionat. 
 
Article 20: Forma de pagament 
 
1. 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. 

 
2. Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment 

trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Article 21: Termini i forma de justificació  
 
1. Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regula de la següent forma: 
 

a. Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre 
de 2021. 

b. Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 
de gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2022. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 

que revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, i contindrà: 
 

a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. En la justificació de la subvenció es podrà 
tenir en compte les desviacions de pressupost sempre i quan estiguin motivades per 
atendre les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

 
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
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 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. 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. 

 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.  

 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. Per les concessions superiors a 3.000 € i per tal d’obtenir una evidència raonable de 

l’adequada aplicació de la subvenció, l’entitat  beneficiaria haurà de presentar una 
mostra de justificants de despesa del projecte subvencionat. La mostra seleccionada 
estarà conformada per totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona. En el 
cas de concessions inferiors o iguals a 3.000 € la Gerència de Serveis de Cultura farà les 
comprovacions que consideri oportunes.  

 
Article 22: Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada, 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 de la notificació 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui. 

 
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. 

 
Article 23: Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
Article 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 de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
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perjudiquin els interessos de terceres persones i no es produeixi una alteració de les 
condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
Article 25: Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
1. Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats i també per d’altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per a la mateixa activitat. 

 
2. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 

superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
3. Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 

subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
Article 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, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 
 
Article 27: Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de les activitats del projecte, 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. 
 
Article 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 l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària 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. 

 
Article 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 les persones administradores 

de les persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’elles depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, les persones administradores de les persones jurídiques 
que hagin cessat en les seves activitats. 

 
Article 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. 
 
Article 31: Règim jurídic 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
Article 32: Tractament de les dades de caràcter personal 
 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb 
la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió de 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.  

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
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4. 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/ 

 
5. 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 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), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 25 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 
FINANÇAR LES ACTUACIONS A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2021 PER LES FEDERACIONS QUE 
AGLUTINEN ENTITATS DEDICADES A FOMENTAR I DIFONDRE LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE 
CULTURA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012423 
 
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 beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques 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 reuneixin les següents condicions: 
 

 Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions 
sense ànim de lucre i de caràcter cultural. S’entén per federació, la unió d’associacions 
d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

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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 El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus 
estatuts. 

 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en 
els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre i 
quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com 
a mínim el 50 % de la seva totalitat. 

 
Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes 
culturals de forma secundària en les seves activitats.  
 
També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les 
entitats de tercer nivell en què s’associen i organitzen les federacions. 
 
Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
destinades a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, durant l’any 2021. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021, aquestes subvencions hauran 
de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la cultura 
popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit podran 
desenvolupar-se activitats com ara: 
 

 Donar suport i/o assessorament als seus associats en matèria de foment de la cultura 
popular i tradicional. S’inclou el suport a la implementació de mitjans on-line. 

 Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i en format virtual, realitzades i/o 
previstes, com ara trobades, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres 
actuacions. 

 Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional 
com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals 
on-line.  

 
Ateses 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 projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment previstos a la 
demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o 
parcialment, 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 seva 
no realització, o de la seva realització 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. 
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No seran objecte de subvenció les següents activitats: 
 

 Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  

 Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 

 Àpats populars. 

 Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 

 Les festes majors i altres festes del cicle festiu de caràcter local. 

 
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 CENT CINQUANTA-MIL EUROS (150.000- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 de l’exercici 2021, destinada a 
subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà de forma 
proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig 
del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de 
valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que 
aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram a 
comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els trams 
superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fix per tram, que quedarà 
degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
 
No s’atorgaran subvencions per import superior a 10.000.- EUR  
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin podrà ser, en qualsevol cas, fins un 
80 % del cost total del projecte subvencionat. Aquest percentatge ajuda a pal·liar la reducció 
d’ingressos provocats per les regulacions i mesures en matèria de salut pública establertes 
per a la contenció de la COVID-19, les quals posen en risc la programació de les accions del 
2021 necessàries per tal que les organitzacions de Cultura Popular i Tradicional continuïn 
actives. Precisament la supervivència d’aquestes organitzacions és el valor que cal protegir 
per tal de defensar l’interès general. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 31 de març del 2021 i finalitzarà el 
28 d’abril del 2021, i s’anunciarà amb 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). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

La convocatòria serà única. 
 
Les bases, i els model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 
trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de presentar 
a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 
 
La sol·licitud i els annexes hauran d’estar signats pel representant legal 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 gs.cultura@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 que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
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 les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional durant el període comprés entre l’1 de gener de 2021 
i el 31 de desembre de 2021. 
 
Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regula de la següent forma: 
 

 Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 
2021. 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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 Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 de 
gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2022.” 

 
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 model 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. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2021 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria 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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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació Equitat educativa: finançament de programes 
educatius en petits municipis, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/594).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 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 “Equitat educativa: finançament de programes educatius 
en petits municipis”, per mitjà del qual es dona suport econòmic a la gestió 
d’equipaments i centres educatius i al desplegament d’actuacions i programes 
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educatius que fomentin l’educació a temps complert i les polítiques d’orientació i 
suport a les transicions educatives. Els seus destinataris són els ajuntaments de 
municipis de fins a 5.000 habitants de la província de Barcelona. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 2 de març 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. S’ha establert un procediment de 
repartiment, basat en l’adequació de la distribució del fons a les necessitats dels 
municipis participants, tenint en compte que a menor mida del municipi més 
aportació per habitant, de manera que s’atorga un mínim d’assignació 
independentment de la seva mida i que afavoreix de forma progressiva als 
municipis més petits.  

 
6. L’objectiu d’aquest fons és el suport econòmic a la gestió d'equipaments i centres 

educatius i al desplegament d'actuacions i programes educatius que fomentin 
l'educació a temps complet i les polítiques d'orientació i suport a les transicions 
educatives. Aquest fons té el triple objectiu de facilitar al màxim la tramitació dels 
ajuts als municipis més petits, flexibilitzar la implementació dels projectes educatius 
i assolir la màxima cobertura territorial possible. Es distribueix atenent a criteris 
poblacionals, de manera que afavoreix els municipis amb menys població. 

 
7. L’article 3.4 del règim del catàleg estableix que per calcular la població, s’ha de 

considerar la que correspon al padró vigent amb efectes en la data d’inici de 
vigència del Catàleg, d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials les 
xifres de població resultants de la revisió del padró municipal a una data 
determinada. Per això, les dades de població que s’han emprat pel càlcul dels ajuts 
corresponen a les dades aprovades pel Ministeri d’Economia i Empresa mitjançant 
el Reial decret 1147/2018, de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les 
xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener 
de 2020. 

 
En concret, aquest sistema de quantificació és el següent:  
 
“ 
a) Definir una sèrie numèrica progressiva: en primer lloc, es defineix una sèrie numèrica 

que serveix com a base per calcular una distribució on a menor mida de municipi, més 
aportació per habitant. Aquesta sèrie numèrica s’obté mitjançant la següent fórmula: 
Població*(0,001-1)/y)+1. En aquesta operació, “y” és el número d’habitants que 
s’estableix per modificar la corba de la funció de distribució, tenint en compte que “y” 
sempre serà més gran que 5.000. Enguany “y” s’ha fixat en 10.000 a fi que, 
aproximadament, els municipis més petits rebin el doble d’assignació per habitant que 
els municipis més grans. 

 
b) Calcular la puntuació per cada ens: aquesta sèrie numèrica es multiplica pel nombre 

d’habitants de cada municipi, obtenint així una puntuació per cada municipi. 
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c) Calcular l’assignació individual inicial: l’assignació de cada municipi és directament 
proporcional a la seva puntuació. Es divideix la puntuació de cada municipi entre la suma 
del total de puntuacions i es multiplica per la quantitat total a repartir, obtenint així l’import 
assignat.  

 
d) Garantir una quantitat mínima: tots els municipis reben una quantitat mínima de 

1.500,00 euros, independentment de l’assignació obtinguda en el repartiment. Els 
municipis que no arriben a aquesta quantitat, se’ls hi assigna per defecte 1.500,00 euros 
i aquesta quantia es disminueix del total de l’import total de la convocatòria 

 
e) Arrodonir les quantitats: finalment s’arrodoneixen les quantitats finals a dos decimals.”  

 

8. La quantia total amb què es dota el fons és de 900.000,00 €. 
 

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 “Equitat educativa: 
finançament de programes educatius en petits municipis” 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  

Aguilar de Segarra, Ajuntament d' P0800200H 21/Y/300552 1.500,00 € 2103000543 1 

Aiguafreda, Ajuntament d' P0801400C 21/Y/300551 8.393,88 € 2103000543 2 

Alpens, Ajuntament d' P0800400D 21/Y/300550 1.500,00 € 2103000543 3 

Argençola, Ajuntament d' P0800800E 21/Y/300549 1.500,00 € 2103000543 4 

Avià, Ajuntament d' P0801100I 21/Y/300548 7.707,05 € 2103000543 5 

Avinyó, Ajuntament d' P0801200G 21/Y/300547 7.876,20 € 2103000543 6 

Avinyonet del Penedès, Ajuntament d' P0801300E 21/Y/300546 6.286,91 € 2103000543 7 

Bagà, Ajuntament de P0801600H 21/Y/300545 7.505,61 € 2103000543 8 

Balenyà, Ajuntament de P0801700F 21/Y/300544 10.558,79 € 2103000543 9 

Balsareny, Ajuntament de P0801800D 21/Y/300543 9.698,79 € 2103000543 10 

Bellprat, Ajuntament de P0802100H 21/Y/300542 1.500,00 € 2103000543 11 

Borredà, Ajuntament de P0802400B 21/Y/300541 1.973,95 € 2103000543 12 

Bruc, Ajuntament del P0802500I 21/Y/300540 7.428,60 € 2103000543 13 

Brull, Ajuntament del P0802600G 21/Y/300539 1.500,00 € 2103000543 14 

Cabanyes, Ajuntament de les P0802700E 21/Y/300538 3.940,18 € 2103000543 15 

Cabrera d'Anoia, Ajuntament de P0802800C 21/Y/300537 5.632,39 € 2103000543 16 

Cabrera de Mar, Ajuntament de P0802900A 21/Y/300536 11.133,98 € 2103000543 17 

Calaf, Ajuntament de P0803100G 21/Y/300535 10.352,64 € 2103000543 18 

Calders, Ajuntament de P0803400A 21/Y/300534 4.175,07 € 2103000543 19 

Caldes d'Estrac, Ajuntament de P0803200E 21/Y/300533 9.409,43 € 2103000543 20 

Calldetenes, Ajuntament de P0822400H 21/Y/300532 8.396,10 € 2103000543 21 

Callús, Ajuntament de P0803700D 21/Y/300531 7.477,47 € 2103000543 22 

Calonge de Segarra, Ajuntament de P0803600F 21/Y/300530 1.500,00 € 2103000543 23 

Campins, Ajuntament de P0803800B 21/Y/300529 2.282,96 € 2103000543 24 

Cànoves i Samalús, Ajuntament de P0804100F 21/Y/300528 9.640,04 € 2103000543 25 

Canyelles, Ajuntament de P0804200D 21/Y/300527 11.121,92 € 2103000543 26 

Capolat, Ajuntament de P0804400J 21/Y/300526 1.500,00 € 2103000543 27 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2021 (EUR) 
Operació  Posició  

Cardona, Ajuntament de P0804600E 21/Y/300525 11.103,95 € 2103000543 28 

Carme, Ajuntament de P0804700C 21/Y/300524 3.227,26 € 2103000543 29 

Casserres, Ajuntament de P0804800A 21/Y/300523 5.960,23 € 2103000543 30 

Castell de l'Areny, Ajuntament de P0805600D 21/Y/300522 1.500,00 € 2103000543 31 

Castellar de n'Hug, Ajuntament de P0805100E 21/Y/300521 1.500,00 € 2103000543 32 

Castellar del Riu, Ajuntament de P0804900I 21/Y/300520 1.500,00 € 2103000543 33 

Castellbell i el Vilar, Ajuntament de P0805200C 21/Y/300519 10.426,62 € 2103000543 34 

Castellcir, Ajuntament de P0805400I 21/Y/300518 3.064,70 € 2103000543 35 

Castellet i la Gornal, Ajuntament de P0805700B 21/Y/300517 8.097,48 € 2103000543 36 

Castellfollit de Riubregós, Ajuntament de P0805900H 21/Y/300516 1.500,00 € 2103000543 37 

Castellfollit del Boix, Ajuntament de P0805800J 21/Y/300515 1.905,02 € 2103000543 38 

Castellgalí, Ajuntament de P0806000F 21/Y/300514 7.451,79 € 2103000543 39 

Castellnou de Bages, Ajuntament de P0806100D 21/Y/300513 5.490,19 € 2103000543 40 

Castellolí, Ajuntament de P0806200B 21/Y/300512 2.617,94 € 2103000543 41 

Castellterçol, Ajuntament de P0806300J 21/Y/300511 8.473,29 € 2103000543 42 

Castellví de la Marca, Ajuntament de P0806400H 21/Y/300510 5.920,57 € 2103000543 43 

Castellví de Rosanes, Ajuntament de P0806500E 21/Y/300509 6.957,92 € 2103000543 44 

Cercs, Ajuntament de P0826800E 21/Y/300508 4.540,77 € 2103000543 45 

Collbató, Ajuntament de P0806800I 21/Y/300507 11.068,93 € 2103000543 46 

Collsuspina, Ajuntament de P0806900G 21/Y/300506 1.544,06 € 2103000543 47 

Copons, Ajuntament de P0807000E 21/Y/300505 1.500,00 € 2103000543 48 

Espunyola, Ajuntament de l' P0807700J 21/Y/300504 1.500,00 € 2103000543 49 

Esquirol, Ajuntament de l' P0825400E 21/Y/300503 7.622,13 € 2103000543 50 

Estany, Ajuntament de l' P0807800H 21/Y/300502 1.745,90 € 2103000543 51 

Figaró-Montmany, Ajuntament de P0813300A 21/Y/300501 4.513,25 € 2103000543 52 

Fígols, Ajuntament de P0807900F 21/Y/300500 1.500,00 € 2103000543 53 

Fogars de la Selva, Ajuntament de P0808100B 21/Y/300499 5.591,50 € 2103000543 54 

Fogars de Montclús, Ajuntament de P0808000D 21/Y/300498 2.018,42 € 2103000543 55 
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2021 (EUR) 
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Folgueroles, Ajuntament de P0808200J 21/Y/300497 7.817,85 € 2103000543 56 

Fonollosa, Ajuntament de P0808300H 21/Y/300496 5.559,94 € 2103000543 57 

Font-rubí, Ajuntament de P0808400F 21/Y/300495 5.416,81 € 2103000543 58 

Gaià, Ajuntament de P0808900E 21/Y/300494 1.500,00 € 2103000543 59 

Gallifa, Ajuntament de P0808600A 21/Y/300493 1.500,00 € 2103000543 60 

Gironella, Ajuntament de P0809100A 21/Y/300492 11.162,10 € 2103000543 61 

Gisclareny, Ajuntament de P0809200I 21/Y/300491 1.500,00 € 2103000543 62 

Granada, Ajuntament de la P0809300G 21/Y/300490 7.677,20 € 2103000543 63 

Granera, Ajuntament de P0809400E 21/Y/300489 1.500,00 € 2103000543 64 

Gualba, Ajuntament de P0809600J 21/Y/300488 5.837,70 € 2103000543 65 

Guardiola de Berguedà, Ajuntament de P0809800F 21/Y/300487 3.803,18 € 2103000543 66 

Gurb, Ajuntament de P0809900D 21/Y/300486 8.822,50 € 2103000543 67 

Hostalets de Pierola, Ajuntament dels P0816100B 21/Y/300485 9.336,18 € 2103000543 68 

Jorba, Ajuntament de P0810200F 21/Y/300484 3.406,77 € 2103000543 69 

Llacuna, Ajuntament de la P0810300D 21/Y/300483 3.664,89 € 2103000543 70 

Lluçà, Ajuntament de P0810800C 21/Y/300482 1.500,00 € 2103000543 71 

Malla, Ajuntament de P0811000I 21/Y/300481 1.500,00 € 2103000543 72 

Marganell, Ajuntament de P0824200J 21/Y/300480 1.500,00 € 2103000543 73 

Martorelles, Ajuntament de P0811400A 21/Y/300479 11.148,39 € 2103000543 74 

Masies de Roda, Ajuntament de les P0811500H 21/Y/300478 2.977,07 € 2103000543 75 

Masies de Voltregà, Ajuntament de les P0811600F 21/Y/300477 9.600,23 € 2103000543 76 

Mediona, Ajuntament de P0812100F 21/Y/300476 8.067,01 € 2103000543 77 

Monistrol de Calders, Ajuntament de P0812700C 21/Y/300475 2.912,00 € 2103000543 78 

Monistrol de Montserrat, Ajuntament de P0812600E 21/Y/300474 9.611,89 € 2103000543 79 

Montclar, Ajuntament de P0812900I 21/Y/300473 1.500,00 € 2103000543 80 

Montesquiu, Ajuntament de P0813000G 21/Y/300472 4.122,03 € 2103000543 81 

Montmajor, Ajuntament de P0813100E 21/Y/300471 1.994,18 € 2103000543 82 

Montmaneu, Ajuntament de P0813200C 21/Y/300470 1.500,00 € 2103000543 83 
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Montseny, Ajuntament de P0813600D 21/Y/300469 1.510,90 € 2103000543 84 

Muntanyola, Ajuntament de P0812800A 21/Y/300468 2.641,34 € 2103000543 85 

Mura, Ajuntament de P0813800J 21/Y/300467 1.500,00 € 2103000543 86 

Nou de Berguedà, Ajuntament de la P0814100D 21/Y/300466 1.500,00 € 2103000543 87 

Òdena, Ajuntament d' P0814200B 21/Y/300465 10.367,00 € 2103000543 88 

Olèrdola, Ajuntament d' P0814400H 21/Y/300464 10.481,72 € 2103000543 89 

Olesa de Bonesvalls, Ajuntament d' P0814500E 21/Y/300463 6.699,42 € 2103000543 90 

Olivella, Ajuntament d' P0814700A 21/Y/300462 10.653,41 € 2103000543 91 

Olost, Ajuntament d' P0814800I 21/Y/300461 4.718,23 € 2103000543 92 

Olvan, Ajuntament d' P0814300J 21/Y/300460 3.499,46 € 2103000543 93 

Orís, Ajuntament d' P0814900G 21/Y/300459 1.500,00 € 2103000543 94 

Oristà, Ajuntament d' P0815000E 21/Y/300458 2.314,76 € 2103000543 95 

Orpí, Ajuntament d' P0815100C 21/Y/300457 1.500,00 € 2103000543 96 

Òrrius, Ajuntament d' P0815200A 21/Y/300456 3.125,38 € 2103000543 97 

Pacs del Penedès, Ajuntament de P0815300I 21/Y/300455 3.719,63 € 2103000543 98 

Palma de Cervelló, Ajuntament de la P5831301F 21/Y/300454 9.357,77 € 2103000543 99 

Papiol, Ajuntament del P0815700J 21/Y/300453 10.854,41 € 2103000543 100 

Perafita, Ajuntament de P0815900F 21/Y/300452 1.733,60 € 2103000543 101 

Pla del Penedès, Ajuntament del P0816300H 21/Y/300451 4.963,30 € 2103000543 102 

Pobla de Claramunt, Ajuntament de la P0816400F 21/Y/300450 7.619,62 € 2103000543 103 

Pobla de Lillet, Ajuntament de la P0816500C 21/Y/300449 4.343,47 € 2103000543 104 

Pont de Vilomara i Rocafort, Ajuntament del P0818100J 21/Y/300448 10.626,36 € 2103000543 105 

Pontons, Ajuntament de P0816700I 21/Y/300447 2.231,16 € 2103000543 106 

Prats de Lluçanès, Ajuntament de P0817000C 21/Y/300446 8.594,53 € 2103000543 107 

Prats de Rei, Ajuntament dels P0816900E 21/Y/300445 2.267,04 € 2103000543 108 

Puigdàlber, Ajuntament de P0817300G 21/Y/300444 2.215,19 € 2103000543 109 

Puig-reig, Ajuntament de P0817400E 21/Y/300443 10.938,99 € 2103000543 110 

Pujalt, Ajuntament de P0817500B 21/Y/300442 1.500,00 € 2103000543 111 
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Quar, Ajuntament de la P0817600J 21/Y/300441 1.500,00 € 2103000543 112 

Rajadell, Ajuntament de P0817700H 21/Y/300440 2.255,09 € 2103000543 113 

Rellinars, Ajuntament de P0817800F 21/Y/300439 3.317,27 € 2103000543 114 

Rubió, Ajuntament de P0818400D 21/Y/300438 1.500,00 € 2103000543 115 

Rupit i Pruit, Ajuntament de P0818500A 21/Y/300437 1.500,00 € 2103000543 116 

Sagàs, Ajuntament de P0818700G 21/Y/300436 1.500,00 € 2103000543 117 

Saldes, Ajuntament de P0818900C 21/Y/300435 1.500,00 € 2103000543 118 

Sant Agustí de Lluçanès, Ajuntament de P0819400C 21/Y/300434 1.500,00 € 2103000543 119 

Sant Bartomeu del Grau, Ajuntament de P0819800D 21/Y/300433 3.595,26 € 2103000543 120 

Sant Boi de Lluçanès, Ajuntament de P0820000H 21/Y/300432 2.437,46 € 2103000543 121 

Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de P0820200D 21/Y/300431 10.069,34 € 2103000543 122 

Sant Climent de Llobregat, Ajuntament de P0820300B 21/Y/300430 10.845,43 € 2103000543 123 

Sant Cugat Sesgarrigues, Ajuntament de P0820500G 21/Y/300429 4.047,43 € 2103000543 124 

Sant Esteve de Palautordera, Ajuntament de P0820600E 21/Y/300428 9.120,82 € 2103000543 125 

Sant Feliu Sasserra, Ajuntament de P0821100E 21/Y/300427 2.535,78 € 2103000543 126 

Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de P0821400I 21/Y/300426 10.207,17 € 2103000543 127 

Sant Iscle de Vallalta, Ajuntament de P0819200G 21/Y/300425 5.184,05 € 2103000543 128 

Sant Jaume de Frontanyà, Ajuntament de P0821500F 21/Y/300424 1.500,00 € 2103000543 129 

Sant Julià de Cerdanyola, Ajuntament de P0831100C 21/Y/300423 1.500,00 € 2103000543 130 

Sant Julià de Vilatorta, Ajuntament de P0821800J 21/Y/300422 9.613,56 € 2103000543 131 

Sant Llorenç d'Hortons, Ajuntament de P0822000F 21/Y/300421 8.204,08 € 2103000543 132 

Sant Llorenç Savall, Ajuntament de P0822100D 21/Y/300420 8.178,76 € 2103000543 133 

Sant Martí d'Albars, Ajuntament de P0822300J 21/Y/300419 1.500,00 € 2103000543 134 

Sant Martí de Centelles, Ajuntament de P0822200B 21/Y/300418 4.657,07 € 2103000543 135 

Sant Martí de Tous, Ajuntament de P0822600C 21/Y/300417 4.806,06 € 2103000543 136 

Sant Martí Sarroca, Ajuntament de P0822700A 21/Y/300416 9.808,17 € 2103000543 137 

Sant Martí Sesgueioles, Ajuntament de P0822800I 21/Y/300415 1.500,00 € 2103000543 138 

Sant Mateu de Bages, Ajuntament de P0822900G 21/Y/300414 2.547,54 € 2103000543 139 
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Sant Pere de Riudebitlles, Ajuntament de P0823200A 21/Y/300413 8.092,81 € 2103000543 140 

Sant Pere de Torelló, Ajuntament de P0823300I 21/Y/300412 8.299,77 € 2103000543 141 

Sant Pere de Vilamajor, Ajuntament de P0823400G 21/Y/300411 11.068,93 € 2103000543 142 

Sant Pere Sallavinera, Ajuntament de P0818800E 21/Y/300410 1.500,00 € 2103000543 143 

Sant Quintí de Mediona, Ajuntament de P0823600B 21/Y/300409 7.943,64 € 2103000543 144 

Sant Quirze de Besora, Ajuntament de P0823700J 21/Y/300408 7.541,27 € 2103000543 145 

Sant Quirze Safaja, Ajuntament de P0823900F 21/Y/300407 2.637,44 € 2103000543 146 

Sant Sadurní d'Osormort, Ajuntament de P0824100B 21/Y/300406 1.500,00 € 2103000543 147 

Sant Salvador de Guardiola, Ajuntament de P0809700H 21/Y/300405 9.745,28 € 2103000543 148 

Sant Vicenç de Torelló, Ajuntament de P0826500A 21/Y/300404 7.293,22 € 2103000543 149 

Santa Cecília de Voltregà, Ajuntament de P0824300H 21/Y/300403 1.500,00 € 2103000543 150 

Santa Eugènia de Berga, Ajuntament de P0824600A 21/Y/300402 7.849,52 € 2103000543 151 

Santa Eulàlia de Riuprimer, Ajuntament de P0824700I 21/Y/300401 5.317,16 € 2103000543 152 

Santa Fe del Penedès, Ajuntament de P0824900E 21/Y/300400 1.577,16 € 2103000543 153 

Santa Maria de Besora, Ajuntament de P0825300G 21/Y/300399 1.500,00 € 2103000543 154 

Santa Maria de Martorelles, Ajuntament de P0825600J 21/Y/300398 3.617,28 € 2103000543 155 

Santa Maria de Merlès, Ajuntament de P0825500B 21/Y/300397 1.500,00 € 2103000543 156 

Santa Maria de Miralles, Ajuntament de P0825700H 21/Y/300396 1.500,00 € 2103000543 157 

Santa Maria d'Oló, Ajuntament de P0825800F 21/Y/300395 4.100,76 € 2103000543 158 

Santa Susanna, Ajuntament de P0826100J 21/Y/300394 10.217,58 € 2103000543 159 

Seva, Ajuntament de P0826900C 21/Y/300393 10.212,38 € 2103000543 160 

Sobremunt, Ajuntament de P0827100I 21/Y/300392 1.500,00 € 2103000543 161 

Sora, Ajuntament de P0827200G 21/Y/300391 1.500,00 € 2103000543 162 

Subirats, Ajuntament de P0827300E 21/Y/300390 9.553,14 € 2103000543 163 

Tagamanent, Ajuntament de P0827600H 21/Y/300389 1.500,00 € 2103000543 164 

Talamanca, Ajuntament de P0827700F 21/Y/300388 1.500,00 € 2103000543 165 

Tavèrnoles, Ajuntament de P0827500J 21/Y/300387 1.500,00 € 2103000543 166 

Tavertet, Ajuntament de P0828000J 21/Y/300386 1.500,00 € 2103000543 167 
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Torre de Claramunt, La, Ajuntament de P0828600G 21/Y/300385 10.451,62 € 2103000543 168 

Torrelavit, Ajuntament de P0828700E 21/Y/300384 5.442,38 € 2103000543 169 

Torrelles de Foix, Ajuntament de P0828800C 21/Y/300383 8.134,78 € 2103000543 170 

Ullastrell, Ajuntament d' P0829000I 21/Y/300382 7.374,22 € 2103000543 171 

Vallbona d'Anoia, Ajuntament de P0829200E 21/Y/300381 5.232,92 € 2103000543 172 

Vallcebre, Ajuntament de P0829300C 21/Y/300380 1.500,00 € 2103000543 173 

Vallgorguina, Ajuntament de P0829500H 21/Y/300379 9.350,59 € 2103000543 174 

Vallromanes, Ajuntament de P0829700D 21/Y/300378 8.495,15 € 2103000543 175 

Veciana, Ajuntament de P0829800B 21/Y/300377 1.500,00 € 2103000543 176 

Vilada, Ajuntament de P0830000F 21/Y/300376 1.790,92 € 2103000543 177 

Vilalba Sasserra, Ajuntament de P0830700A 21/Y/300375 3.106,44 € 2103000543 178 

Vilanova de Sau, Ajuntament de P0830400H 21/Y/300374 1.500,00 € 2103000543 179 

Vilobí del Penedès, Ajuntament de P0830500E 21/Y/300373 4.374,81 € 2103000543 180 

Viver i Serrateix, Ajuntament de P0830900G 21/Y/300372 1.500,00 € 2103000543 181 

  Import total 900.000,00 €   
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de nou-cents mil euros 
(900.000,00€), a càrrec de l’aplicació G/80100/32000/46281 del pressupost de l’any 
2021. 
 
Tercer. 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. 
 
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 l’1 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 

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. 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. 
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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 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. 

 
2.9. 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 
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: 
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a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
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 
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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. 

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè. 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.” 
 
Oficina del Pla Jove 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19039).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 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 
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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 “Finançament en l’àmbit de joventut”, per mitjà del qual 
s’ofereix suport econòmic per a garantir la sostenibilitat de les polítiques locals de 
joventut i per a l'impuls de l'emancipació i l'autonomia juvenils. Els seus destinataris 
són els ajuntaments de més de 300 habitants i els consells comarcals de la 
província de Barcelona, a excepció de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 12 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:  

 
La quantia total a repartir entre ajuntaments i consells comarcals de la demarcació 
de Barcelona és d’1.656.416,33 €, dels quals 1.557.031,35 € corresponen a 
municipis i 99.384,98 € a consells comarcals. 
 
Els criteris de repartiment i variables escollides busquen garantir l’equitat territorial, 
facilitar el paper i l’eficiència dels consells comarcals vers els municipis més petits, 
així com reforçar aquells municipis amb major número de població jove. 
 
Municipis. Es distribueixen entre els 262 municipis de la província de Barcelona de 
més de 300 habitants, exceptuant la ciutat de Barcelona i amb dades padronals a 1 
de gener de 2020, 1.557.031,35 €. La distribució es fa segons els següents dos 
criteris:    
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Equitat territorial. Tots els municipis, amb independència de les seves 
característiques, reben una assignació mínima i garantida de 2.500 €. Per aquest 
concepte es reparteixen 655.000,00 €. 
 
Població juvenil. S’assignen 902.031,35 € en funció de la població d’entre 16 i 29 
anys del municipi (amb dades padronals a 1 de gener de 2019). L’assignació de 
cada municipi és directament proporcional a la seva població d’entre 16 i 29 anys, 
obtenint així l’import: 

 
(Quantitat total a assignar / població juvenil total)* població juvenil del municipi 

 
La quantitat total ha percebre per un municipi, en cap cas serà superior als 
25.000 €, per la qual cosa, per als casos on l’assignació teòrica fos superior, les 
quantitats superiors als 25.000 € es repartirien proporcionalment entre la resta de 
municipis en funció del criteri de població juvenil. 
 
Consells comarcals. Es distribueixen entre els 11 consells comarcals de la 
província de Barcelona, 99.384,98 €. La distribució es fa segons els següents dos 
criteris: 
 
Equitat territorial. Tots els consells comarcals, amb independència de les seves 
característiques, reben una assignació mínima i garantida de 8.000 €. Per aquest 
concepte es reparteixen 88.000 €.  
 
Municipis de fins a 300 habitants. S’assignen 11.384,98 € en funció del número de 
municipis de la demarcació de Barcelona de fins a 300 habitants de cada comarca 
(amb dades padronals a 1 de gener de 2020). L’assignació a cada consell comarcal 
és directament proporcional al número de municipis de la demarcació de Barcelona 
de menys de 300 habitants de la seva comarca, obtenint així l’import: 

 
(Quantitat total a assignar / total municipis <300 habitants)* municipis<300 habitants 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons, i que és la mateixa que 

es proposa concedir, és d’1.656.416,33 €. 
 
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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 en l’àmbit de 
joventut” 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 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament 
d’Abrera 

P0800100J 21/Y/298524 5.956,24 2103000415 1 

Ajuntament 
d’Aiguafreda 

P0801400C 21/Y/298523 3.124,07 2103000415 2 

Ajuntament 
d’Alella 

P0800300F 21/Y/298522 4.975,29 2103000415 3 

Ajuntament 
d’Arenys de Mar 

P0800600I 21/Y/298521 6.666,19 2103000415 4 

Ajuntament 
d’Arenys de Munt 

P0800700G 21/Y/298520 4.675,66 2103000415 5 

Ajuntament 
d’Argentona 

P0800900C 21/Y/298519 6.162,36 2103000415 6 

Ajuntament 
d’Artés 

P0801000A 21/Y/298518 3.965,71 2103000415 7 

Ajuntament d’Avià P0801100I 21/Y/298517 3.005,74 2103000415 8 

Ajuntament 
d’Avinyó 

P0801200G 21/Y/298516 3.082,08 2103000415 9 

Ajuntament 
d’Avinyonet del 

Penedès 
P0801300E 21/Y/298515 2.929,41 2103000415 10 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 21/Y/298514 25.000,00 2103000415 11 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A 21/Y/298513 6.034,49 2103000415 12 

Ajuntament de 
Bagà 

P0801600H 21/Y/298512 2.990,48 2103000415 13 

Ajuntament de 
Balenyà 

P0801700F 21/Y/298511 3.284,38 2103000415 14 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 21/Y/298510 3.248,12 2103000415 15 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I 21/Y/298509 10.925,90 2103000415 16 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 21/Y/298508 4.616,50 2103000415 17 

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F 21/Y/298507 7.114,68 2103000415 18 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 21/Y/298506 4.841,69 2103000415 19 

Ajuntament de 
Borredà 

P0802400B 21/Y/298505 2.645,04 2103000415 20 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

P0802800C 21/Y/298504 2.832,07 2103000415 21 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A 21/Y/298503 3.820,66 2103000415 22 

Ajuntament de 
Cabrils 

P0803000I 21/Y/298502 4.385,57 2103000415 23 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 21/Y/298501 3.446,60 2103000415 24 

Ajuntament de 
Calders 

P0803400A 21/Y/298500 2.685,12 2103000415 25 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 21/Y/298499 7.221,56 2103000415 26 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

P0803200E 21/Y/298498 3.259,57 2103000415 27 

Ajuntament de 
Calella 

P0803500H 21/Y/298497 7.647,15 2103000415 28 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 21/Y/298496 3.164,15 2103000415 29 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Callús 

P0803700D 21/Y/298495 3.003,84 2103000415 30 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 21/Y/298494 2.606,87 2103000415 31 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 21/Y/298493 5.967,69 2103000415 32 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 21/Y/298492 7.336,07 2103000415 33 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 21/Y/298491 3.381,71 2103000415 34 

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 21/Y/298490 3.633,63 2103000415 35 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 21/Y/298489 3.858,83 2103000415 36 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 21/Y/298488 7.469,66 2103000415 37 

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 21/Y/298487 3.570,65 2103000415 38 

Ajuntament de 
Carme 

P0804700C 21/Y/298486 2.687,03 2103000415 39 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 21/Y/298485 2.814,90 2103000415 40 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 21/Y/298484 9.280,80 2103000415 41 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 21/Y/298483 3.349,27 2103000415 42 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 21/Y/298482 5.824,56 2103000415 43 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 21/Y/298481 2.694,66 2103000415 44 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 21/Y/298480 20.464,44 2103000415 45 

Ajuntament de 
Castellet i la 

Gornal 
P0805700B 21/Y/298479 3.209,95 2103000415 46 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
P0805800J 21/Y/298478 2.620,23 2103000415 47 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Castellgalí 

P0806000F 21/Y/298477 2.992,39 2103000415 48 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
P0806100D 21/Y/298476 2.839,71 2103000415 49 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 21/Y/298475 2.631,68 2103000415 50 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 21/Y/298474 3.118,34 2103000415 51 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H 21/Y/298473 2.893,15 2103000415 52 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
P0806500E 21/Y/298472 3.032,46 2103000415 53 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 21/Y/298471 4.841,69 2103000415 54 

Ajuntament de 
Cercs 

P0826800E 21/Y/298470 2.757,64 2103000415 55 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 21/Y/298469 19.389,97 2103000415 56 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 21/Y/298468 4.813,07 2103000415 57 

Ajuntament de 
Collbató 

P0806800I 21/Y/298467 3.585,92 2103000415 58 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 21/Y/298466 2.603,06 2103000415 59 

Ajuntament de 
Copons 

P0807000E 21/Y/298465 2.582,06 2103000415 60 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 21/Y/298464 6.776,88 2103000415 61 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 21/Y/298463 25.000,00 2103000415 62 

Ajuntament de 
Cubelles 

P0807300I 21/Y/298462 6.074,57 2103000415 63 

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G 21/Y/298461 4.040,14 2103000415 64 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 21/Y/298460 2.931,31 2103000415 65 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 21/Y/298459 8.517,41 2103000415 66 

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 21/Y/298458 3.666,08 2103000415 67 

Ajuntament del 
Pla del Penedès 

P0816300H 21/Y/298457 2.763,37 2103000415 68 

Ajuntament del 
Pont de Vilomara 

i Rocafort 
P0818100J 21/Y/298456 3.526,76 2103000415 69 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

P0816800G 21/Y/298455 19.468,22 2103000415 70 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 
P0816100B 21/Y/298454 3.137,43 2103000415 71 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

P0816900E 21/Y/298453 2.604,97 2103000415 72 

Ajuntament 
d’Esparreguera 

P0807500D 21/Y/298452 8.754,06 2103000415 73 

Ajuntament 
d’Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 21/Y/298451 14.586,35 2103000415 74 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

P0813300A 21/Y/298450 2.812,99 2103000415 75 

Ajuntament de 
Fogars de la 

Selva 
P0808100B 21/Y/298449 2.885,51 2103000415 76 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 21/Y/298448 2.604,97 2103000415 77 

Ajuntament de 
Folgueroles 

P0808200J 21/Y/298447 3.125,98 2103000415 78 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 21/Y/298446 2.803,45 2103000415 79 

Ajuntament de 
Font-rubí 

P0808400F 21/Y/298445 2.835,89 2103000415 80 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 21/Y/298444 16.973,85 2103000415 81 

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 21/Y/298443 4.230,98 2103000415 82 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Gironella 

P0809100A 21/Y/298442 3.532,48 2103000415 83 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 21/Y/298441 20.472,08 2103000415 84 

Ajuntament de 
Gualba 

P0809600J 21/Y/298440 2.811,08 2103000415 85 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 21/Y/298439 2.748,10 2103000415 86 

Ajuntament de 
Gurb 

P0809900D 21/Y/298438 3.307,28 2103000415 87 

Ajuntament 
d’Igualada 

P0810100H 21/Y/298437 13.229,43 2103000415 88 

Ajuntament de 
Jorba 

P0810200F 21/Y/298436 2.759,55 2103000415 89 

Ajuntament de 
L'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 21/Y/298435 4.563,06 2103000415 90 

Ajuntament de 
L'Esquirol 

P0825400E 21/Y/298434 3.080,18 2103000415 91 

Ajuntament de 
L'Estany 

P0807800H 21/Y/298433 2.562,98 2103000415 92 

Ajuntament de 
L'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 21/Y/298432 25.000,00 2103000415 93 

Ajuntament de La 
Garriga 

P0808700I 21/Y/298431 6.822,69 2103000415 94 

Ajuntament de La 
Granada 

P0809300G 21/Y/298430 3.078,27 2103000415 95 

Ajuntament de La 
Llacuna 

P0810300D 21/Y/298429 2.732,83 2103000415 96 

Ajuntament de La 
Llagosta 

P0810400B 21/Y/298428 6.210,07 2103000415 97 

Ajuntament de La 
Palma de 
Cervelló 

P5831301F 21/Y/298427 3.271,02 2103000415 98 

Ajuntament de La 
Pobla de 

Claramunt 
P0816400F 21/Y/298426 3.026,74 2103000415 99 

Ajuntament de La 
Pobla de Lillet 

P0816500C 21/Y/298425 2.702,30 2103000415 100 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de La 
Roca del Vallès 

P0818000B 21/Y/298424 5.316,90 2103000415 101 

Ajuntament de La 
Torre de 

Claramunt 
P0828600G 21/Y/298423 3.503,86 2103000415 102 

Ajuntament de 
Les Cabanyes 

P0802700E 21/Y/298422 2.742,38 2103000415 103 

Ajuntament de 
Les Franqueses 

del Vallès 
P0808500C 21/Y/298421 8.150,98 2103000415 104 

Ajuntament de 
Les Masies de 

Roda 
P0811500H 21/Y/298420 2.711,84 2103000415 105 

Ajuntament de 
Les Masies de 

Voltregà 
P0811600F 21/Y/298419 3.318,73 2103000415 106 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

P0810600G 21/Y/298418 6.797,88 2103000415 107 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

P0810700E 21/Y/298417 4.286,33 2103000415 108 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

P0810500I 21/Y/298416 5.292,09 2103000415 109 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 21/Y/298415 7.267,36 2103000415 110 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 21/Y/298414 8.574,67 2103000415 111 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 21/Y/298413 25.000,00 2103000415 112 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 21/Y/298412 10.401,07 2103000415 113 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 21/Y/298411 3.822,57 2103000415 114 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 21/Y/298410 5.045,90 2103000415 115 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 21/Y/298409 5.442,86 2103000415 116 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 21/Y/298408 25.000,00 2103000415 117 

Ajuntament de 
Mediona 

P0812100F 21/Y/298407 3.047,73 2103000415 118 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 21/Y/298406 4.387,48 2103000415 119 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 21/Y/298405 9.777,00 2103000415 120 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300B 21/Y/298404 16.920,41 2103000415 121 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 21/Y/298403 2.685,12 2103000415 122 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 21/Y/298402 3.379,81 2103000415 123 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
P0812400J 21/Y/298401 12.964,15 2103000415 124 

Ajuntament de 
Montesquiu 

P0813000G 21/Y/298400 2.769,09 2103000415 125 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 21/Y/298399 5.229,11 2103000415 126 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 21/Y/298398 2.601,15 2103000415 127 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 21/Y/298397 4.818,79 2103000415 128 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 21/Y/298396 6.736,81 2103000415 129 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 21/Y/298395 2.553,44 2103000415 130 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 21/Y/298394 2.652,68 2103000415 131 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 21/Y/298393 4.026,78 2103000415 132 

Ajuntament de 
Navàs 

P0814000F 21/Y/298392 4.022,96 2103000415 133 

Ajuntament 
d’Òdena 

P0814200B 21/Y/298391 3.427,52 2103000415 134 

Ajuntament 
d’Olèrdola 

P0814400H 21/Y/298390 3.542,03 2103000415 135 

Ajuntament 
d’Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 21/Y/298389 2.898,87 2103000415 136 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament 
d’Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 21/Y/298388 8.971,63 2103000415 137 

Ajuntament 
d’Olivella 

P0814700A 21/Y/298387 3.488,59 2103000415 138 

Ajuntament 
d’Olost 

P0814800I 21/Y/298386 2.816,81 2103000415 139 

Ajuntament 
d’Olvan 

P0814300J 21/Y/298385 2.677,49 2103000415 140 

Ajuntament d’Orís P0814900G 21/Y/298384 2.568,70 2103000415 141 

Ajuntament 
d’Oristà 

P0815000E 21/Y/298383 2.604,97 2103000415 142 

Ajuntament 
d’Òrrius 

P0815200A 21/Y/298382 2.730,93 2103000415 143 

Ajuntament de 
Pacs del Penedès 

P0815300I 21/Y/298381 2.732,83 2103000415 144 

Palafolls P0815400G 21/Y/298380 5.024,91 2103000415 145 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 21/Y/298379 6.498,25 2103000415 146 

Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B 21/Y/298378 5.500,12 2103000415 147 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

P0815800H 21/Y/298377 7.460,12 2103000415 148 

Ajuntament de 
Perafita 

P0815900F 21/Y/298376 2.593,52 2103000415 149 

Ajuntament de 
Piera 

P0816000D 21/Y/298375 6.559,32 2103000415 150 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 21/Y/298374 9.824,71 2103000415 151 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 21/Y/298373 4.992,46 2103000415 152 

Ajuntament de 
Pontons 

P0816700I 21/Y/298372 2.656,49 2103000415 153 

Ajuntament de 
Prats de Lluçanès 

P0817000C 21/Y/298371 3.213,77 2103000415 154 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 21/Y/298370 5.414,24 2103000415 155 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A 21/Y/298369 9.906,78 2103000415 156 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

P0817300G 21/Y/298368 2.618,33 2103000415 157 

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 21/Y/298367 3.553,48 2103000415 158 

Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 21/Y/298366 2.637,41 2103000415 159 

Ajuntament de 
Rellinars 

P0817800F 21/Y/298365 2.700,39 2103000415 160 

Ajuntament de 
Ripollet 

P0817900D 21/Y/298364 12.945,07 2103000415 161 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

P0818200H 21/Y/298363 4.219,53 2103000415 162 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 21/Y/298362 25.000,00 2103000415 163 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 21/Y/298361 25.000,00 2103000415 164 

Ajuntament de 
Sallent 

P0819000A 21/Y/298360 4.040,14 2103000415 165 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 21/Y/298359 13.479,44 2103000415 166 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
P0819500J 21/Y/298358 9.761,73 2103000415 167 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
P0819600H 21/Y/298357 5.744,40 2103000415 168 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
P0819700F 21/Y/298356 4.139,38 2103000415 169 

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 

del Grau 
P0819800D 21/Y/298355 2.709,93 2103000415 170 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 21/Y/298354 25.000,00 2103000415 171 

Ajuntament de 
Sant Boi de 

Lluçanès 
P0820000H 21/Y/298353 2.620,23 2103000415 172 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 21/Y/298352 3.206,13 2103000415 173 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 21/Y/298351 7.316,98 2103000415 174 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 21/Y/298350 3.509,58 2103000415 175 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 21/Y/298349 25.000,00 2103000415 176 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
P0820500G 21/Y/298348 2.757,64 2103000415 177 

Ajuntament de 
Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 21/Y/298347 3.305,38 2103000415 178 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 21/Y/298346 4.616,50 2103000415 179 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
P0820900I 21/Y/298345 4.362,67 2103000415 180 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 21/Y/298344 14.214,20 2103000415 181 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 21/Y/298343 2.618,33 2103000415 182 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 21/Y/298342 4.994,37 2103000415 183 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
P0821200C 21/Y/298341 4.774,90 2103000415 184 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 
P0821400I 21/Y/298340 3.438,97 2103000415 185 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 21/Y/298339 2.835,89 2103000415 186 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 21/Y/298338 5.324,54 2103000415 187 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

P0821600D 21/Y/298337 11.878,23 2103000415 188 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 21/Y/298336 3.267,21 2103000415 189 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 21/Y/298335 7.259,73 2103000415 190 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 21/Y/298334 3.152,70 2103000415 191 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 21/Y/298333 3.089,72 2103000415 192 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
P0822200B 21/Y/298332 2.854,98 2103000415 193 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
P0822600C 21/Y/298331 2.816,81 2103000415 194 

Ajuntament de 
Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 21/Y/298330 3.324,46 2103000415 195 

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sesgueioles 
P0822800I 21/Y/298329 2.564,89 2103000415 196 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 21/Y/298328 2.610,69 2103000415 197 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
P0823100C 21/Y/298327 11.141,56 2103000415 198 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 21/Y/298326 2.942,77 2103000415 199 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
P0823300I 21/Y/298325 3.082,08 2103000415 200 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 21/Y/298324 3.635,54 2103000415 201 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

P0823500D 21/Y/298323 3.839,75 2103000415 202 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 21/Y/298322 3.127,89 2103000415 203 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 21/Y/298321 3.076,36 2103000415 204 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 21/Y/298320 7.773,11 2103000415 205 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
P0823900F 21/Y/298319 2.633,59 2103000415 206 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 21/Y/298318 6.143,27 2103000415 207 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
P0809700H 21/Y/298317 3.360,72 2103000415 208 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
P0826200H 21/Y/298316 4.927,58 2103000415 209 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 21/Y/298315 4.223,35 2103000415 210 

Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 21/Y/298314 2.973,30 2103000415 211 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 21/Y/298313 10.715,97 2103000415 212 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Cervelló 
P0824400F 21/Y/298312 4.578,33 2103000415 213 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
P0824500C 21/Y/298311 25.000,00 2103000415 214 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Santa Eugènia de 

Berga 
P0824600A 21/Y/298310 3.091,63 2103000415 215 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Riuprimer 
P0824700I 21/Y/298309 2.790,09 2103000415 216 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
P0824800G 21/Y/298308 4.356,94 2103000415 217 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
P0824900E 21/Y/298307 2.610,69 2103000415 218 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 
P0825000C 21/Y/298306 5.299,73 2103000415 219 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 
P0825100A 21/Y/298305 4.429,46 2103000415 220 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J 21/Y/298304 2.704,21 2103000415 221 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 21/Y/298303 5.085,98 2103000415 222 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

P0825800F 21/Y/298302 2.715,66 2103000415 223 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 21/Y/298301 8.834,22 2103000415 224 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 21/Y/298300 3.339,73 2103000415 225 

Ajuntament de 
Santpedor 

P0819100I 21/Y/298299 4.349,31 2103000415 226 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 21/Y/298298 4.906,58 2103000415 227 

Ajuntament de 
Seva 

P0826900C 21/Y/298297 3.414,16 2103000415 228 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 21/Y/298296 9.700,66 2103000415 229 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 21/Y/298295 3.223,31 2103000415 230 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 21/Y/298294 4.129,83 2103000415 231 

Ajuntament de 
Tagamanent 

P0827600H 21/Y/298293 2.557,25 2103000415 232 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 21/Y/298292 4.343,58 2103000415 233 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 21/Y/298291 2.572,52 2103000415 234 

Ajuntament de 
Teià 

P0828100H 21/Y/298290 4.292,05 2103000415 235 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 21/Y/298289 25.000,00 2103000415 236 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 21/Y/298288 4.918,03 2103000415 237 

Ajuntament de 
Tona 

P0828300D 21/Y/298287 4.795,89 2103000415 238 

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 21/Y/298286 6.914,29 2103000415 239 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 21/Y/298285 6.202,44 2103000415 240 

Ajuntament de 
Torrelavit 

P0828700E 21/Y/298284 2.887,42 2103000415 241 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

P0828800C 21/Y/298283 3.000,02 2103000415 242 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 21/Y/298282 4.059,22 2103000415 243 

Ajuntament 
d’Ullastrell 

P0829000I 21/Y/298281 3.080,18 2103000415 244 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 21/Y/298280 4.236,71 2103000415 245 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 

P0829200E 21/Y/298279 2.853,07 2103000415 246 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 21/Y/298278 3.377,90 2103000415 247 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 21/Y/298277 6.337,94 2103000415 248 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 21/Y/298276 3.230,94 2103000415 249 

Ajuntament de Vic P0829900J 21/Y/298275 14.945,14 2103000415 250 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F 21/Y/298274 2.576,34 2103000415 251 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 21/Y/298273 19.933,89 2103000415 252 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 21/Y/298272 4.851,24 2103000415 253 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 21/Y/298271 13.082,48 2103000415 254 

Ajuntament de 
Vilalba Sasserra 

P0830700A 21/Y/298270 2.677,49 2103000415 255 

Ajuntament de 
Vilanova de Sau 

P0830400H 21/Y/298269 2.561,07 2103000415 256 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí 

P0830300J 21/Y/298268 5.587,91 2103000415 257 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
P0831000E 21/Y/298267 3.832,11 2103000415 258 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 21/Y/298266 20.273,58 2103000415 259 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 21/Y/298265 4.918,03 2103000415 260 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 21/Y/298264 7.998,31 2103000415 261 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 21/Y/298263 2.765,28 2103000415 262 

Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès 

P5800013D 21/Y/298262 8.000,00     

Consell Comarcal 
de l’Anoia 

P5800006H 21/Y/298261 10.609,06     

Consell Comarcal 
del Bages 

P5800009B 21/Y/298260 9.185,94     

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

P5800011H 21/Y/298259 8.000,00     

Consell Comarcal 
del Berguedà 

P0800015J 21/Y/298258 12.032,17     

Consell Comarcal 
del Garraf 

P5800020I 21/Y/298257 8.000,00     
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Consell Comarcal 
del Maresme 

P5800008D 21/Y/298256 8.000,00     

Consell Comarcal 
del Moianès 

P0800317J 21/Y/298255 8.237,19     

Consell Comarcal 
de l’Osona 

P5800015I 21/Y/298254 11.083,43     

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

P5800007F 21/Y/298253 8.237,19     

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

P5800010J 21/Y/298252 8.000,00     

   1.656.416,33   
 

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/80001/23200/46280 99.384,98 € 2102900148 1 
 

APROVAR l’autorització de la despesa total de NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (99.384,98 €), 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/80001/23200/46580 99.384,98 € 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió sis-cents cinquanta-sis 
mil quatre-cents setze amb trenta-tres cèntims d’euro (1.656.416,33 €) 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/80001/23200/46280 1.557.031,35 €  

G/80001/23200/46580 99.384,988 € 
Es condiciona a la 
regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 

TOTAL 1.656.416,33 €  

 
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 30 d’abril 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. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 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. 
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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 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, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
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 
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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. 

 
2.14. 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. 

 
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. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 
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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.  

 
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.” 
 
 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
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Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement de la cessió global de l'actiu i el passiu de la Fundació Social del 
Raval a la Fundació Pere Tarrés, com a conseqüència de la dissolució i extinció 
de la Fundació Social del Raval (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 data 30 de juliol de 

2020, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202020195120011533) per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de 
Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualat i Ciutadania, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2020.  

 
2. En virtut de la resolució esmentada, es va concedir una subvenció a la Fundació 

Social del Raval, amb NIF G62494026, per un import de 3.596,61.-€ i per al 
desenvolupament del projecte “El racó de la infància, adolescència i joventut”.  

 
3. En data 21 de gener de 2021, la Fundació Pere Tarrés, comunica, mitjançat escrit, 

subscrit en data 19 de gener de 2021, i adreçat al gerent dels Serveis de Benestar 
Social, que la Fundació Social del Raval va prendre la decisió de transferir la seva 
activitat a la Fundació Pere Tarrés. 

 
4. També presenta escrit, subscrit en data 19 de gener de 2021, pel director general 

de la Fundació Pere Tarrés, certificant que, en data 4 de desembre de 2020, va 
tenir lloc la cessió global de l’actiu i el passiu de la Fundació Social Raval a la 
Fundació Pere Tarrés. Amb aquesta cessió es va procedir a la dissolució i extinció 
de la fundació cedent, assumint-ne la titularitat la Fundació Pere Tarrés. 

 
5. En virtut de l’escriptura núm. 3.760, de data 4 de desembre de 2020, atorgada 

davant del Sr. Sergi González Delgado, notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de 
Catalunya, s’ha realitzat una operació de cessió global de l’actiu i del passiu de la 
Fundació Social del Raval, amb NIF G62494026 a la Fundació Pere Tarrés, amb 
NIF R5800395E i que es destinarà al manteniment dels projectes existents o a 
projectes de característiques similars, i que comportarà la dissolució, sense 
liquidació, i extinció de la Fundació Social del Raval. 

 
6. L’atorgament de l’escriptura esmentada equival al traspàs o transmissió en bloc, 

amb successió universal, i entrega, de tots i cadascun dels elements de l’actiu i del 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

passiu de la Fundació Social del Raval a la Fundació Pere Tarrés i, amb això, la 
transmissió de la propietat o titularitat de domini de tots els drets o béns, corporals i 
incorporals, mobles o immobles i relacions contractuals, així com la transmissió de 
la titularitat passiva, com a obligats deutors de tots els elements de passiu 
transmesos.  

 
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 de la cessió global de l’actiu i el passiu de la 
Fundació Social del Raval, amb NIF G62494026  a la Fundació Pere Tarrés, amb NIF 
R5800395E, com a conseqüència de la dissolució i extinció de la Fundació Social del 
Raval, segons es fa constar a l’escriptura núm. 3.760, de data 4 de desembre de 2020, 
atorgada davant del Sr. Sergi González Delgado, notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial 
de Catalunya. 
 
Segon.- ANUL·LAR la disposició de la despesa d’import 3.596,61.-€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48902, efectuada a favor de la dissolta, 
Fundació Social del Raval, amb NIF G62494026. 
 
Tercer.- DISPOSAR la despesa d’import 3.596,61.-€, a favor de la Fundació Pere 
Tarrés, amb NIF: R5800395E, 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. 
 
Quart.– NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Pere Tarrés.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 17 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 


