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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2021 

 
El 15 d’abril de 2021, a les 11 hores, es reuneix en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, actuant com a 
presidenta accidental la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), i amb l’assistència del vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i 
Canalda (JUNTS), la 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), 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) i senyora 
Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés. 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència la presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP), el 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), les diputades 
senyores Neus Munté i Fernández (JUNTS) i Laura Pérez Castaño (ECG) i els diputats 
senyors Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
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 presidenta accidental, s’entra a l’examen i debat dels 
assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de març de 2021. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 

2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 1.032,56 €, per manca de 
justificació conforme al previst a les bases de la convocatòria, en relació amb la 
subvenció de 48.905 €, atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al 
projecte “Palestina D-ESC” (Exp. núm. 2017/5916). 

 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 
crèdit derivat de la despesa per import de 26.992,25 €, a favor d’Arquitectura sin 
fronteras España, per poder efectuar el segon pagament de la subvenció 
atorgada a aquesta entitat pel projecte “Mejora de la red de mercados 
municipales a través de la participación ciudadana e incidencia política en el 
municipio de Inhambane” (Exp. núm. 2018/4886 relacionat amb l’expedient 
2017/11491). 

 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 

4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’error 
material (error en un NIF) detectat en l’acord de la Junta de Govern, adoptat en 
sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020, relatiu 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 2020 i per a 
activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - ANY 2020 (Exp. núm. 
2020/1233). 

 

Gabinet de la Presidència 
 

5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per a la 
col·laboració en el desenvolupament i el finançament de la contractació dels 
serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional 
de la campanya sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2021 (Exp. 
núm. 2021/0004945).  

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, resoldre, per mutu acord, el 
contracte relatiu al lot 2 (Ajuntament d’Alella i Vilassar de Dalt), per a l’execució 
de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la 
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reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (Exp. 
núm. 2018/0013057). 

 

Servei de Programació 
 

Caixa de Crèdit 
 

7. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa. d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a finançar l'actuació local “Millora de 
l’espai públic”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0006243). 

 

8. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
43.878,43 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar 
l'actuació local “Pàrking de Can Molins”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0006178). 

 

9. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
85.000 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar 
l'actuació local “Adquisició de la Casa de les Monges. Segon pagament”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.  2021/0006193). 

 

Programa de Crèdit Local 
 

10. CASTELLAR DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 10.020,74 €, a l'Ajuntament 
de Castellar del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0004234).  

 
11. MANRESA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 217.593,18 €, a l'Ajuntament de Manresa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0005707).  

 
12. SANT FELIU DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 64.953,51€, a l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 
(Exp. núm. 2021/0004760).  

 
13. VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 203.179,24 €, a 
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l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 
2021 (Exp. núm. 2021/0004342).  

 
Tresoreria 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efecte, de 

manera excepcional per a l’exercici 2021, el preu públic corresponent a la quota 
anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per la Gerència de Serveis 
de Turisme (Exp. núm. 2020/0000059). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Bartomeu del Grau, relatiu a les obres del projecte constructiu “Rotonda de 
la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers Tres Creus, Era i Vic. TM Sant 
Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 2018/2134). 

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

Projecte constructiu “Actuacions de millora de la seguretat viària a la carretera 
BP-5002, del pk 0+000 al pk 1+535. TM El Masnou i Alella” (Exp. núm. 
2016/6621). 

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

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

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19080). 

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

concessions del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge 
assequible”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19080). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de les subvencions 
atorgades, destinades a les explotacions forestals, empreses agrícoles - 
ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic, les entitats culturals i per les instal·lacions tèrmiques amb 
biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a 
l’exercici 2019, per un import de 43.125,18 € (Exp. núm. 2019/0002011). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

desestimació de les al·legacions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la 
revocació definitiva de les subvencions atorgades als Ajuntaments de Cabrils, 
Cardedeu, Les Masies de Voltregà, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria 
de Palautordera, Vacarisses i Granollers, per a la instal·lació de calderes i/o 
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets 
(Exp. núm. 2018/0007037). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

l’Addenda al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i CECOT 
(Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a través de 
Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona, 2020-
2023, amb la incorporació de la Fundació Cecot Innovació (Exp. núm. 
2020/1276). 

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

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 10a., 11a. i 12a. (Exp. núm. 2021/ 
2901). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels 

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 20 de 
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gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona 
(Exp. núm. 2019/0020051). 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat (Exp. núm. 2019/0020052). 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (Exp. núm. 2019/0020053). 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf (Exp. núm. 2019/0020054). 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 14 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages 
(Exp. núm. 2019/0020055). 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà (Exp. núm. 2019/0020056). 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental (Exp. núm. 2019/0020057). 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia 
(Exp. núm. 2019/0020058). 
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32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels 
criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès (Exp. núm. 2019/0020060). 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 27 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme (Exp. núm. 2019/0020062). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
34. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment les 

revocacions totals i parcial de diverses subvencions destinades al finançament 
de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de 
Barcelona, per al curs 2018-2019 (Exp. núm. 2020/1987) 

 
35. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la convocatòria i 

les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 
2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221) 

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

concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport 
local”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/579). 

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

concessions del fons de prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments 
esportius (Pla de xoc)”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/580). 

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

concessions del fons de prestació “Reactivació de serveis als equipaments 
esportius (Pla de xoc)”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/581). 
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'estimació del 

recurs potestatiu de reposició, interposat pel Centre Euro Àrab de Catalunya 
contra l'acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en 
sessió ordinària de data 17 de desembre de 2020, que aprovà definitivament la 
revocació total de la subvenció atorgada en el marc de la convocatòria 
201920185120010353, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2019. 
(Exp. núm. 2018/0018467). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de març de 2021.- Per la 
senyora presidenta accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 25 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 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 1.032,56 €, per manca de 
justificació conforme al previst a les bases de la convocatòria, en relació amb la 
subvenció de 48.905 €, atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al 
projecte “Palestina D-ESC” (Exp. núm. 2017/5916).- 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 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social destinades a 
donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant) 
desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, universitats i agrupacions 
d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona.   
 
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8  
de juny de 2017, mitjançant acord 254/17, va aprovar la convocatòria 
201720175120009133, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim concurrència competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre 
per donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
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El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar primerament mitjançant acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 (AJG 
432/17) i amb posterioritat en data 9 de novembre de 2017 (AJG 587/17). 
 
En data 30 de novembre de 2017, mitjançant acord 624/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, el 
projecte “Palestina D-ESC” d’Associació Catalana per la Pau, en endavant ACP, va 
rebre una subvenció per un import de 48.905 €. 
 
D’acord amb la Base Específica 3 d’aquesta convocatòria les subvencions atorgades 
s’havien d’executar en un termini de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució havia de començar 
dins de l’any 2017 i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions 
subvencionades, les entitats sol·licitants havien d’indicar-ho expressament en la 
sol·licitud. 
 
El termini d’execució establert a la sol·licitud de l’ACP, i aprovat mitjançant l’acord de 
la Junta de Govern 624/17, era del 10 de novembre de 2017 al 9 de novembre de 
2019.  
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 60 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar a 
l’acceptació expressa de la subvenció i anava a càrrec del pressupost 2017 d’aquesta 
corporació. En conseqüència, en data 23 de gener de 2018 es va efectuar el primer 
pagament a l’entitat per valor de 29.343 €. 
 
Així mateix de conformitat al punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament a càrrec del pressupost 2018 
d’aquesta corporació, del 30 %, es tramitaria una vegada rebuda i comprovada la 
justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, i l’últim pagament a càrrec del 
pressupost 2019 d’aquesta corporació, del 10 %, es reservava com a saldo un cop 
comprovada la justificació final.  
 
L’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 26 de 
març de 2021, indica que en data 26 d’octubre 2018 l’entitat presenta informe de 
justificació parcial, i que un cop revisat i esmenades les mancances detectades es 
realitza en data 17 de juny de 2019 el segon pagament per un import de 14.671,50 €, 
corresponent al 30 % de la subvenció. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

En data 2 de març de 2020, l’entitat presenta justificació final de la subvenció atorgada 
que inclou memòria tècnica, compte justificatiu amb informe d’auditor i annexos tècnics 
que donen fe de la realització de les activitats.  
 
En la comprovació d’aquesta justificació s’identifiquen mancances i en data 15 de juny 
2020 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament remet a l’entitat requeriment per tal 
que les esmeni. En data 22 de juny 2020 l’entitat presenta escrit demanant informació 
sobre les despeses no acceptades de l’informe parcial per poder donar resposta al 
requeriment.  
 
En data 3 de juliol 2020 es fa un nou requeriment a l’entitat en què s’informa de les 
despeses no acceptades del primer informe i es dona un termini de 10 dies per donar 
resposta. 
 
En dates 17 i 22 de juliol 2020 l’entitat presenta les esmenes i en data 6 de novembre 
2020 presenta documentació complementària a aquestes esmenes. Es fa revisió i 
s’identifiquen mancances que impedeixen el tancament de l’expedient. En data 25 de 
novembre 2020 es fa un nou requeriment per tal que l’entitat doni resposta als 
elements esmenables necessaris per al tancament del projecte i en data 29 de 
desembre 2020 l’entitat presenta resposta al requeriment.  
 
L’informe citat de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, conclou que un cop 
revisada tota la documentació aportada s’han complert els objectius previstos en el 
projecte, però que hi ha despeses imputades a la subvenció de la Diputació de 
Barcelona a càrrec de la partida de Recursos Humans que no són elegibles, ja que 
excedeixen el màxim del 40 % permès a la Base Específica 16.3 de la convocatòria. 
 
Concretament respecte a les despeses no elegibles el centre gestor en el citat informe 
indica el següent: 
 
Que la Base Específica 16.3 de la convocatòria indica textualment: 
 

“[...]Recursos Humans que formen part del projecte, en la proporció de dedicació al mateix, 
sense els quals aquest no es podria dur a terme, fins al 40 % de l’import de la subvenció 
atorgada; [...]”.     

 
Que en l’informe final presentat per l’entitat en data 2 de març 2020, la despesa 
imputada en RRHH (3.593,55 €) i el total acumulat al projecte i reflectit a l’Annex F 
(19.000 €) no superava el % màxim permès. No obstant, a la resposta al requeriment 
entrada el 17 de juliol 2020 i 22 de juliol de 2020 es van presentar nous quadres 
econòmics i aquest últim signat a més per l’auditor, així com en l’addenda de l’informe 
d’auditoria entrada en data 29 de desembre de 2020 es van imputar un import més alt 
en Recursos Humans (5.139,65 €) que fan que el total acumulat del projecte i reflectit 
al nou Annex F (20.546,10 €) superi el % màxim permès a la convocatòria.  
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En el quadre següent es reflecteix els imports imputats a la Diputació de Barcelona: 
 
  Resum execució subvenció DB 

Partides 

Total 
subvenció 
atorgada 

(€) 

Import imputat a 
càrrec de la DB 

en l'informe 
parcial 

(€) 

Import imputat a 
càrrec de la DB 

en l’últim 
informe final 

(€) 

Total 
imputat a 

càrrec de la 
DB 
(€) 

% de l'imputat a 
la partida 

respecte al total 
atorgat 

A.1: Personal 19.199,50    15.406,45    5.139,65    20.546,10  42,01 % 

A.2: Contractació 
externa 

               
15.300,00    

                 
2.420,00    

               
11.803,10    

                 
14.223,10  29,08 % 

A.3: Material 2.845,00      2.845,00    2.845,00  5,82 % 

A.4: Viatges i 
estades 

                 
6.760,00    

                 
2.964,10    

                 
3.605,78    

                   
6.569,88  13,43 % 

A.5: Altres 400,00      320,42    320,42  0,66 % 

A.6: Total Directes 44.504,50    20.790,55    23.713,95    44.504,50    

B.1: Despeses 
indirectes 

                 
4.400,50    

                 
2.981,67    

                 
1.418,83    

                   
4.400,50  9,89 % 

TOTAL 
               

48.905,00    
               

23.772,22    
               

25.132,78    
                 

48.905,00    

 
L’import màxim que es pot imputar en aquesta partida d’acord amb les bases de la 
convocatòria (40 % de la subvenció atorgada) és de 19.562 €. 
 
En conseqüència, la diferència entre l’import total imputat a la partida de Recursos 
Humans a càrrec de la Diputació de Barcelona 20.546,10 € i l’import màxim d’acord 
amb el límit percentual establert a les bases 19.562 €, no és elegible, és a dir no és 
elegible 984,10 €. 
 
Que en aplicar l’import màxim elegible a la partida de Recursos Humans 19.562 €, el 
total de despesa directa elegible és de 43.520,40 € en lloc de 44.504,50 €, i el total de 
despeses indirectes elegibles imputat a la Diputació de Barcelona són 4.352,04 € 
(10 % de la despesa directa a càrrec de la subvenció de la Diputació de Barcelona de 
conformitat a les bases de la convocatòria), en lloc dels 4.400.50 € imputats per 
l’entitat, i per tant, 48,46 € de despeses indirectes no serien elegibles.  
 
En total el centre gestor indica que s’accepta com a correctament justificat l’import de 
47.872,44 €, corresponent a 43.520,40 € (despesa directa) més 4.352,04 € (despesa 
indirecta), dels 48.905 € de la subvenció atorgada. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 26 de març de 2021, 
proposa revocar la diferència entre la subvenció inicialment atorgada 48.905,00 € i 
l’import correctament justificat 47.872,44 €, és a dir, procedir a la revocació parcial  
de 1.032,56 € de la subvenció atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al 
projecte “Palestina D-ESC”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133. 
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Vist que l’import correctament justificat és 47.872,44 € i la suma dels imports avançats 
a l’entitat és de 44.014,50 € en el moment de l’aprovació definitiva d’aquesta revocació 
parcial, es farà efectiu el tercer i últim pagament per import de 3.857,94 € en concepte 
de saldo, un cop aprovat prèviament el reconeixement de crèdit corresponent a l’estar 
aquest import imputat a càrrec del pressupost de l’any 2019 d’aquesta corporació.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment,  s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a LGS i les Bases Específiques de la convocatòria 
201720175120009133, per a l’atorgament de subvencions, en règim concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament”, aprovades mitjançant acord 254/17 de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en  la LGS, i el 
seu Reglament de desenvolupament RLGS. 
 
Vistos els articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de MIL TRENTA-DOS 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.032,56 €) en relació amb la subvenció de 
QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINC EUROS (48.905,00 €) atorgada a 
l’Associació Catalana per la Pau per al projecte “Palestina D-ESC”, subvencionada en 
el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17), de conformitat amb 
l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 26 de març 
de 2021 que consta a l’expedient.  
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Segon. CONCEDIR a l’Associació Catalana per la Pau un termini d’audiència de 
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
presenti les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar 
la revocació definitiva. 
 
Tercer. NOTIFICAR els acords precedents a l’Associació Catalana per la Pau.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 
crèdit derivat de la despesa per import de 26.992,25 €, a favor d’Arquitectura sin 
fronteras España, per poder efectuar el segon pagament de la subvenció 
atorgada a aquesta entitat pel projecte “Mejora de la red de mercados 
municipales a través de la participación ciudadana e incidencia política en el 
municipio de Inhambane” (Exp. núm. 2018/4886 relacionat amb l’expedient 
2017/11491).- 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 l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament 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 de cooperació al 
desenvolupament entitats sense ànim de lucre i altres. 
 
En aquest sentit, en data 30 de novembre 2017, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 625/17, les Bases reguladores generals i específiques de la 
convocatòria per a l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats sense ànim de lucre i altres per donar suport a projectes de 
cooperació al desenvolupament any 2017 amb codi de convocatòria 
201720175120009453, que van ser publicades al BOPB de data 20 de desembre 
2017. 
 
En data 10 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar mitjançant acord núm. 207/2018, l’ampliació del termini de resolució de la 
convocatòria 201720175120009453 i conseqüentment va modificar el segon paràgraf 
de la base 13 de les específiques, de tal manera que va fixar el termini per a 
l’atorgament i notificació de les subvencions com a màxim fins als sis mesos a comptar 
des de la publicació de la convocatòria en el BOPB, és a dir, fins al 20 de juny de 
2018. 
 
En data 29 de novembre 2018, mitjançant acord 616/18 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació dels projectes seleccionats i 
desestimats, així com les aportacions econòmiques corresponents als aprovats, en 
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resolució de la convocatòria 201720175120009453 per a l’atorgament de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar 
suport a projectes de cooperació al desenvolupament 2017. 
 
Concretament, entre els projectes seleccionats en el marc de la convocatòria 
201720175120009453, el projecte “Mejora de la red de mercados municipales a través 
de la participación ciudadana e incidencia política en el municipio de Inhambane” 
d’Arquitectura sin fronteras España va rebre una subvenció per un import de 
89.974,15 €, establint un termini d’execució del projecte entre l’1 de desembre de 2018 
i el 30 de novembre de 2020.  
 
En relació amb els pagaments de la subvenció, de conformitat a la base específica 18 
d’aquesta convocatòria, per part de la Diputació de Barcelona es contemplava un 
primer pagament del 60 % de l’import de la subvenció atorgada, que es tramitaria a 
l’acceptació expressa de la subvenció a càrrec del pressupost de despesa de l’any 
2018. Aquest primer pagament es va fer efectiu a l’entitat per import de 53.984,49 € en 
data 24 de gener de 2019. Així mateix es contemplava un segon pagament, del 30 % 
de la subvenció atorgada, que es tramitaria una vegada rebuda i comprovada la 
justificació d’almenys un 70 % del primer pagament a càrrec del pressupost de l’any 
2019, i un últim pagament del 10 % que es reserva com a saldo a càrrec del 
pressupost del 2020. 
 
En data 11 d’abril de 2019, mitjançant acord 181/19 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la modificació del termini d’execució del projecte 
d’Arquitectura sin fronteras España, i aquest va quedar establert entre el 31 de 
desembre de 2018 i el 30 de desembre de 2020. 
 
En la resolució, de data 19 de febrer de 2021, de la Presidència de la corporació  
(D 1296/2021), es va aprovar les pròrrogues del termini d’execució de diversos 
projectes d’aquesta convocatòria 201720175120009453, la pròrroga del termini de 
justificació d’un projecte, així com les reimputacions pressupostàries corresponents.  
 
En aquesta resolució (D 1296/2021) s’assenyala que atesa la suspensió dels terminis 
operada per motiu de la declaració de l’estat d’alarma, el projecte d’Arquitectura sin 
fronteras España, al sumar-li els 79 dies de suspensió, el període d’execució finalitza 
el dia 19 de març de 2021, i com a conseqüència en aquesta resolució s’aprova 
reajustar la imputació pressupostària d’aquest projecte establint que l’import de 
8.997,41 €, corresponent al saldo, imputat inicialment al pressupost de 2020 anirà a 
càrrec del pressupost de l’any 2021. 
 
Així mateix, en data 18 de març de 2021, mitjançant resolució núm. 2365 de la 
presidència de la corporació, s’ha aprovat la pròrroga del termini d’execució del 
projecte d’Arquitectura sin fronteras España fins al 19 de juny de 2021, fixant com a 
nou període d’execució de l’actuació subvencionada del 31 de desembre de 2018 al 19 
de juny de 2021; mantenint en els tres mesos següents a la data de finalització del 
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d’execució el termini de justificació, és a dir, del 20 de juny de 2021 al 19 de setembre 
de 2021. 
 
De conformitat a l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, 
de data 22 de març de 2021, l’entitat va presentar per registre la justificació parcial de 
la subvenció en data 16 de desembre de 2019. Un cop revisada en data 11 de 
novembre de 2020 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va enviar a l’entitat 
requeriment d’esmena relatiu a la justificació i Arquitectura sin fronteras España en 
data 3 de desembre de 2020 presenta per registre la contestació al requeriment, així 
com documentació complementària els dies 10, 11 i 14 de desembre de 2020. 
Revisada aquesta documentació el centre gestor constata que la despesa total 
correctament justificada, 38.657,76 €, correspon a més del 70 % de l’import abonat a 
l’entitat com a primer pagament de la subvenció atorgada. Donat que s’assoleix el 
70 % del primer pagament, en data 2 de març de 2021 l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament emet un informe favorable per al segon pagament de 26.992,25 €.  
 
L’informe continua i indica que vist que aquest segon pagament de la subvenció 
estava contemplat com a operació comptable al pressupost de 2019, i que les 
operacions comptables d’anys anteriors al 2020 no han passat com a romanents al 
pressupost del 2021, proposa el seu reconeixement de crèdit, atenent que l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament ha emès un informe favorable a la justificació i ha 
donat conformitat a aquest segon pagament i que dita despesa s’havia aprovat d’acord 
amb un procediment ajustat a dret (AJG 616/18).  
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 22 de març de 2021, 
proposa que s’aprovi el reconeixement de crèdit de la despesa per import de 
26.992,25 €, corresponent al 30 % de la subvenció atorgada, de la qual existia 
consignació pressupostària adequada i suficient en l’any 2019 i 2020, i havent-se 
aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret (AJG 616/18), i 
s’autoritzi i disposi aquesta despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona, per fer el 
segon pagament a Arquitectura sin fronteras España pel projecte “Mejora de la red de 
mercados municipales a través de la participación ciudadana e incidencia política en el 
municipio de Inhambane”. 
 

II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres per 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament, any 2017, aprovades 
mitjançant acord 625/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 de 
novembre de 2017 (codi: 201720175120009453). 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
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 la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2021 que es remet a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple, i vist 
l’annex 4 d’aquestes Instruccions “Instruccions sobre reconeixement de crèdit” que en 
el seu article 5 indica que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària la 
competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa 
de la competència per aprovar la despesa. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de VINT-I-SIS 
MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
(26.992,25 €) a favor d’Arquitectura sin fronteras España en base als arguments 
adduïts en la part expositiva de la resolució. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS 
EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (26.992,25 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 
2021, per fer el segon pagament a Arquitectura sin fronteras España de la subvenció 
atorgada pel projecte “Mejora de la red de mercados municipales a través de la 
participación ciudadana e incidencia política en el municipio de Inhambane”, 
subvencionat en el marc de la convocatòria 201720175120009453 per a l’atorgament 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i 
altres, per donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 
(AJG 616/2018).” 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 

4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
l’error material (error en un NIF) detectat en l’acord de la Junta de Govern, 
adoptat en sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020, relatiu 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 
2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - ANY 2020 
(Exp. núm. 2020/1233).- 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 17 de setembre de 2020 es a aprovar l’Acord de Junta de Govern número 
405/2020 que aprovava 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 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - ANY 2020. 

 

2. L’acord primer va aprovar, entre d’altres, atorgar una subvenció per import de 
1.000 € a la Comissió Sant Antoni Abat de Canovelles per a la Celebració del 25è 
aniversari de la revista Gent de Canovelles. L’operació comptable AD va ser la 
2003002928/55. 

 

AD i posició 
pressupostària 

NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

2003002928/55 G57981664 
Comissió Sant Antoni 
Abat de Canovelles 

Celebració del 25è 
aniversari de la revista 
Gent de Canovelles 

1.000,00 € 12,0 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

 

3. El NIF correcte de la Comissió Sant Antoni Abat de Canovelles és el G58971664, 
per la qual cosa, l’acord primer del dictamen esmentat hauria de quedar de la 
següent manera: 
 

AD i posició 
pressupostària 

NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

2003002928/55 G58971664 
Comissió Sant Antoni 
Abat de Canovelles 

Celebració del 25è 
aniversari de la revista 
Gent de Canovelles 

1.000,00 € 12,0 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 
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4. El fet que el NIF del creditor sigui erroni suposa que l’operació comptable associada 
hagi de ser anul·lada i es creï una de nova, per poder fer efectiu el pagament de la 
subvenció concedida. 

 
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, pel que fa a la rectificació d’errors materials.  
 
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, pel que fa a la rectificació d’errors 
materials. 

 
3. 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. RECTIFICAR l’error material detectat, relatiu al número de NIF de la Comissió 
Sant Antoni Abat de Canovelles, i determinar que la redacció de l’acord primer del 
dictamen 405/2020, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
data 17 de setembre de 2020, quedarà redactat de la manera següent: 
 

AD i posició 
pressupostària 

NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

2003002928/55 G58971664 
Comissió Sant Antoni 
Abat de Canovelles 

Celebració del 25è 
aniversari de la revista 
Gent de Canovelles 

1.000,00 € 12,0 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

 
La resta d’aspectes relatius a la convocatòria i a la subvenció atorgada a l’entitat, 
resten sense modificacions. 
 
Segon. REDUIR la disposició de la despesa per un import de 1.000 €, aprovada per 
acord de Junta de Govern 405/2020 de 17 de setembre de 2020, efectuada a favor de 
la Comissió Sant Antoni Abat de Canovelles (NIF G57981664) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de 2021. 
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Tercer DISPOSAR una despesa per un import de 1.000 € (mil euros), condicionada a 
la regularització comptable aprovada en l’acord anterior, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de 2021, per atendre la 
subvenció aprovada a favor de la Comissió Sant Antoni Abat de Canovelles (NIF 
G58971664) a l’acord de Junta de Govern 405/2020 de 17 de setembre de 2020. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords a la Comissió Sant Antoni Abat de Canovelles.” 
 
Gabinet de la Presidència 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per a la 
col·laboració en el desenvolupament i el finançament de la contractació dels 
serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional 
de la campanya sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2021 (Exp. 
núm. 2021/0004945).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a través de la 
Direcció General de Difusió, d’acord amb el Decret 43/2019, de 25 de febrer, de 
reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, té les 
competències relatives a la coordinació de la publicitat institucional i la definició dels 
criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen. 
 
2. L’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de 
col·laboració en matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular 
els aspectes més tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa 
viària i xarxa de punts d’aigua, els plans de vigilància o la planificació d’emergències, 
entre altres. 
 
3. L’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 
determinava que la Direcció General de Difusió, aleshores del Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, és l’òrgan competent en matèria de 
publicitat institucional així com el responsable de la supervisió, el disseny i la 
contractació de les campanyes que vulguin realitzar els departaments de 
l’Administració de la Generalitat, i que segons aquest mateix acord del Govern la 
contractació i el finançament corresponent a la gestió i inserció de les campanyes en 
els mitjans de comunicació anirà a càrrec del departament, organisme o entitat que les 
promogui, però aquelles campanyes que pel seu especial interès públic i/o caràcter 
transversal ho requereixin podran ser gestionades i contractades per la Direcció 
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General de Difusió. La competència en matèria de publicitat institucional queda 
contemplada així mateix al Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 
 
4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un acord marc de serveis 
de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat 
pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en data 18 d’octubre de 
2018 (expedient PR-2018-54), prorrogat per resolució de 28 d’octubre de 2020 fins a la 
formalització d’un nou Acord Marc i, en cas que no s’hagués formalitzat abans, com a 
màxim fins al 18 de novembre de 2021, i a l’empara d’aquest acord marc elabora els 
expedients per a la inserció de la campanya anual als mitjans impresos, televisió, 
ràdio, exterior i on-line, que es reforça amb altres expedients de difusió d’altres 
campanyes de sensibilització, conscienciació ciutadana i d’informació, més 
concretament la campanya d’actituds cíviques als espais naturals. 
 
5. La Diputació de Barcelona també disposa d’un acord marc de serveis de gestió per 
a la inserció de publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de 
comunicació i d’altres serveis de publicitat i comunicació, adjudicat en data 12 de març 
de 2018 (expedient 2017/4335), i prorrogat fins al 30 d’abril de 2022, mitjançant Decret 
núm. 3557, de 9 d’abril de 2020. 
 
6. Atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya, 
la campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les 
seves conseqüències està considerada de caràcter transversal.  
 
7. El Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona és l’encarregat de dur a 
terme i contractar les diferents campanyes de comunicació i publicitàries. 
 
8. La Diputació de Barcelona ha vingut col·laborant amb la Generalitat de Catalunya 
en aquestes campanyes de conscienciació dels perills del foc des del 2014, 
concretament amb la signatura del conveni de data 17 d’octubre de 2014, 
posteriorment es van signar altres convenis de col·laboració: el 13 d’abril de 2015, el 
20 de juliol de 2016, el 8 de novembre de 2017 i el 23 d’abril de 2020. 
 
9. Ambdues parts tenen interès a continuar aquesta col·laboració perquè suposa una 
conscienciació de la ciutadania de Catalunya sobre la importància en la prevenció 
d’incendis. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim 
jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració. 
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2. D’acord amb l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, s’acompanya aquest conveni d’una memòria justificativa. 
 
3. 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. 
 
4. 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 
3.4. k) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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 minuta de conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i la Diputació de 
Barcelona per a la col·laboració en el desenvolupament i el finançament de la 
contractació dels serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de publicitat 
institucional de la campanya sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 
2021, que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA, I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT I EL FINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
CREATIVITAT I DELS SERVEIS DE GESTIÓ I INSERCIÓ DE PUBLICITAT 
INSTITUCIONAL DE LA CAMPANYA SOBRE LA PREVENCIÓ DELS INCENDIS 
FORESTALS PER A L’ANY 2021  
 
INTERVENEN  
 
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, representat per XXXX. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P0800000B i domicili a Rbla. de Catalunya 126, 
representada per la seva presidenta, d’acord amb l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, signant la Sra. Pilar Díaz Romero, diputada adjunta 
de Presidència, per delegació de firma conferida per Decret núm. 8966 de 23 de juliol de 
2019.  
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Igualment, intervé la secretària delegada, Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 
16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Es reconeixen plenament i mútua capacitat legal per obligar-se, i en especial per aquest 
acte en el qual 
 
MANIFESTEN 
 
1. El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a través de la Direcció 
General de Difusió, d’acord amb el Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, té les competències relatives a 
la coordinació de la publicitat institucional i la definició dels criteris per al desenvolupament 
de les campanyes de publicitat institucional de l’Administració de la Generalitat i de les 
entitats que en depenen. 
 
2. L’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració en matèria 
de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular els aspectes més tècnics de 
les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa viària i xarxa de punts d’aigua, els 
plans de vigilància o la planificació d’emergències, entre altres. 
 
3. L’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 determinava 
que la Direcció General de Difusió, aleshores del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, és l’òrgan competent en matèria de publicitat institucional així com 
el responsable de la supervisió, el disseny i la contractació de les campanyes que vulguin 
realitzar els departaments de l’Administració de la Generalitat, i que segons aquest mateix 
acord del Govern la contractació i el finançament corresponent a la gestió i inserció de les 
campanyes en els mitjans de comunicació anirà a càrrec del departament, organisme o 
entitat que les promogui, però aquelles campanyes que pel seu especial interès públic i/o 
caràcter transversal ho requereixin podran ser gestionades i contractades per la Direcció 
General de Difusió. La competència en matèria de publicitat institucional queda contemplada 
així mateix al Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 
 
4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un acord marc de serveis de 
gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat pel 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en data 18 d’octubre de 2018 
(expedient PR-2018-54), prorrogat per resolució de 28 d’octubre de 2020 fins a la 
formalització d’un nou Acord Marc i, en cas que no s’hagués formalitzat abans, com a 
màxim fins al 18 de novembre de 2021, i a l’empara d’aquest acord marc elabora els 
expedients per a la inserció de la campanya anual als mitjans impresos, televisió, ràdio, 
exterior i on-line, que es reforça amb altres expedients de difusió d’altres campanyes de 
sensibilització, conscienciació ciutadana i d’informació, més concretament la campanya 
d’actituds cíviques als espais naturals. 
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5. La Diputació de Barcelona també disposa d’un acord marc de serveis de gestió per a la 
inserció de publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de 
comunicació i d’altres serveis de publicitat i comunicació, adjudicat en data 12 de març de 
2018 (expedient 2017/4335), i prorrogat fins al 30 d’abril de 2022, mitjançant Decret núm. 
3557, de 9 d’abril de 2020. 
 
6. Atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya, la 
campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les seves 
conseqüències està considerada de caràcter transversal.  
 
7. El Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona és l’encarregat de dur a terme i 
contractar les diferents campanyes de comunicació i publicitàries. 
 
8. La Diputació de Barcelona ha vingut col·laborant amb la Generalitat de Catalunya en 
aquestes campanyes de conscienciació dels perills del foc des del 2014, concretament amb 
la signatura del conveni de data 17 d’octubre de 2014, posteriorment es van signar altres 
convenis de col·laboració: el 13 d’abril de 2015, el 20 de juliol de 2016, el 8 de novembre de 
2017 i el 23 d’abril de 2020. 
 
9. Ambdues parts tenen interès a continuar aquesta col·laboració perquè suposa una 
conscienciació de la ciutadania de Catalunya sobre la importància en la prevenció 
d’incendis. 
 
10. La minuta de conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió de data xxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot l’anterior, les parts acorden formalitzar aquest conveni, amb subjecció als següents  
 
Pactes 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, i la Diputació de Barcelona per a la col·laboració en el 
desenvolupament i el finançament de la contractació dels serveis de creativitat i dels serveis 
de gestió i inserció de publicitat institucional de la campanya sobre la prevenció dels 
incendis forestals per a l’any 2021. 
 
Segon. Actuacions de les parts 
 
Per part de la Generalitat de Catalunya: 
 
- El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda és l’òrgan de contractació i 

el responsable de coordinar la campanya, tant de la creativitat com de les insercions als 
mitjans de comunicació, excepte les insercions publicitàries a la CCMA (Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals). La contractació de les insercions s’ha dut a terme 
segons el vigent acord marc pels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional i 
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per a la contractació de la creativitat es durà a terme una nova licitació per procediment 
obert. 

- El missatge comunicatiu i les diferents peces es decidirà conjuntament amb la Diputació 
de Barcelona. 

- Elaborarà el pla de mitjans de la campanya de prevenció d’incendis recollint les 
aportacions d’estratègia, recomanacions i suggeriments de la Diputació. 

- Aportarà una quantitat total de 600.000,00 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària DD04 D/226000300/1210/0000 pel que fa a la creativitat de la campanya i 
a les insercions als mitjans de comunicació. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
- Es responsabilitzarà de la inserció de la campanya publicitària a la CCMA (Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals) en els mitjans televisió, ràdio i online. La contractació 
d’aquesta inserció es durà a terme segons el vigent acord marc de serveis de gestió per 
a la inserció de publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de 
comunicació i d’altres serveis de publicitat i comunicació. 

- Decidirà conjuntament amb la Generalitat de Catalunya el missatge comunicatiu i les 
diferents peces. 

- Realitzarà aportacions d’estratègia, recomanacions i suggeriments a la Generalitat 
durant l’elaboració del pla de mitjans de la campanya de prevenció d’incendis.  

- Assumirà un import de 145.000 € (IVA inclòs) que es correspondrà amb les despeses 
derivades de la inserció de la campanya publicitària a la CCMA mitjançant espots, 
falques i display, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11020/92050/22602 del seu 
pressupost per al 2021. 

 
Tercer. Comissió de seguiment, vigilància i control 
 
Es crearà una comissió de seguiment per vetllar pel seguiment i avaluació de l’execució 
d’aquest conveni, així com per a la resolució de les qüestions tècniques que s’hi puguin 
plantejar.  
 
La comissió es reunirà com a mínim un cop l’any i també sempre que una part ho sol·liciti, a 
la seu de la Direcció General de Difusió.  
 
Integren aquesta comissió de seguiment:  
 
Per part de la Generalitat de Catalunya: 
 

 El/la responsable de difusió institucional de la Direcció General de Difusió del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

 El/la cap de l’Oficina de Comunicació del Departament d’Interior. 

 Un/a funcionari/ària de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments del Departament d’Interior. 

 El/la cap de l’Oficina de Comunicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 

 El/la sub-director/a de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
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Per part de la Diputació de Barcelona: 
 

 L’assessor tècnic responsable de la relació amb els mitjans de comunicació, o persona 
en qui delegui. 

 La subdirectora d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional, o persona en qui delegui. 

 El/la cap de la Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària, o persona en qui delegui. 
 
El/La cap de la Secció administrativa de Convenis i Subvencions de la Direcció de Serveis 
de Suport a la Coordinació General de la Diputació farà les funcions de secretari/ària de la 
comissió.  
 
Les parts poden convidar a les reunions de la Comissió de Seguiment personal tècnic de les 
seves respectives unitats, d’acord amb els temes que s’hi hagin de tractar. 
 
Quart. Vigència 
 
El termini de vigència del conveni s’inicia en la data de la darrera signatura electrònica, i 
s’estén fins al 18 de novembre de 2021.  
 
Cinquè. Resolució anticipada 
 
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són: 
 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants 

del conveni. 
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 

conveni. 
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 
 
En cas d’extinció anticipada, les parts decidiran, segons el moment en què es trobin les 
actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni. 
 
Sisè. Protecció de dades  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de 
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. 
 
Setè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
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d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
Aquest conveni es regula d’acord amb el que disposa el capítol II del títol IX de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, atès que es tracta d’un acord subjecte a dret públic, del qual es deriven 
obligacions jurídiques directes per a les parts. 
 
Vuitè. Jurisdicció competent 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment 
d’allò pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració 
mútua, en el marc de la comissió de seguiment prevista al pacte tercer. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni entre 
l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa dels tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Novè. Publicitat 
 
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’acord amb l’article 110.3 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, publicarà el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. També, i d’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el conveni signat s’ha d’inscriure 
al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, el qual és accessible 
des del Portal de la Transparència. La Diputació de Barcelona publicarà les dades relatives 
al present conveni a la web http://transparencia.diba.cat.  
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, es signa, electrònicament, a un sol efecte, a 
Barcelona, en la data de la darrera signatura.” 

 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i 
efectes.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, resoldre, per mutu 
acord, el contracte relatiu al lot 2 (Ajuntament d’Alella i Vilassar de Dalt), per a 
l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER (Exp. núm. 2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 

http://transparencia.diba.cat/
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Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va 

adjudicar el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, 
per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, 
en el marc del programa operatiu FEDER a l’empresa AUXILIAR DE 
SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU, amb el NIF B25426867, pel lot i import següent, 
d’acord amb la seva oferta: 

 

LOT 2 – Projecte Alella i Vilassar de Dalt 

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

Alella 245.805,07 € 51.619,07 € 297.424,14 € 

Vilassar de Dalt 217.253,58 € 45.623,25 € 262.876,83 € 

TOTAL  463.058,65 € 97.242,32 € 560.300,97 € 

 
2. L’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU, en data 7 de març de 

2019, va constituir la garantia definitiva per import de 23.152,93 €, equivalent al 
5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant aval de l’entitat BANCO 
SANTANDER SA, a la Tresoreria d’aquesta Diputació de Barcelona (assentament 
núm. 1000160477). 

 
3. El contracte corresponent al lot 2 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019. 

 
4. Per Decret núm. 9475 del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 

Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar 
l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de 
l’esmentat lot 2 a l’empresa SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP 
(NIF F55246516), que va designar com a coordinador de seguretat i salut a 
l’enginyer tècnic industrial Carlos Carrillo Romero. 

 
5. En data 1 d’octubre de 2019 es van formalitzar les actes de comprovació del 

replanteig on es va acordar, que atès que no havien estat aprovats els Plans de 
Seguretat i Salut en el Treball presentats per l’empresa adjudicatària, el termini 
d’execució de les l’obres del lot 2 s’iniciaria amb la signatura d’un acta d’inici.  

 
6. En data 5 de desembre de 2019, per decret núm. 13.979 del President delegat de 

l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda, i Serveis Interns es van aprovar els Plans 
de Seguretat i Salut de les obres de referència, notificant les seves aprovacions al 
contractista el 13 de desembre de 2019. 
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7. En data 16 de desembre de 2019 es va formalitzar l’acta d’inici d’obres on es va 
acordar que el termini d’execució de les obres del lot 2 començaria a comptar des 
del 16 de desembre per la qual cosa el termini finalitzaria el 15 d’agost de 2020. 

 
8. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3742 de 

la Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 196, en sessió de 
14 de maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des 
de 14 de març, davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació 
del virus COVID-19. 

 
9. L’11 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 233, es va prendre 

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

 
10. El 13 de març de 2021 es va signar un acta de resolució del contracte per mutu 

acord entre el representant de l’empresa contractista i el responsable del contracte 
de la Diputació de Barcelona, la part de la qual que interessa es transcriu a 
continuació: 

 
“.../...  
 
D’una part, el senyor Eduard Molons Ferré, en representació de l’empresa Auxiliar de 
Servicios y Asistencia, SLU, adjudicatària de l’obra de referència, també referit com la 
CONTRACTISTA. 
 
D’altra part, el senyor Francisco José de Sárraga, responsable del contracte de l’obra 
esmentada per part de Diputació de Barcelona,. 
 
Les dues parts acorden, de mutu acord, resoldre el contracte d’Instal·lació de calderes de 
biomassa a la província de Barcelona (programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-20) 
Lot 2, donada la impossibilitat d’haver-se pogut iniciar les obres corresponents a l’obra de la 
caldera d’Alella (Instal·lació d’una caldera de biomassa forestal i xarxa de calor per al 
complex municipal d’esports i el poliesportiu municipal Abelardo Vera) dins del termini 
previst sense que hi hagi cap causa imputable a la Contractista. L’altra obra del Lot, a 
Vilassar de Dalt, ja ha estat recepcionada per Diputació de Barcelona, i s’incorpora com 
annex una relació valorada de les obres executades.  
 
Donat que la contractista ja ha procedit a adquirir la caldera objecte del contracte, les dues 
parts acorden que Diputació de Barcelona adquirirà aquesta caldera pel cost que ha 
incorregut la contractista, i que ha estat fixat per l’informe del Director Facultatiu de l’Obra en 
la quantitat de CENT QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-
NOU CÈNTIMS (104.686,99€) inclòs el cost de transport i descàrrega, les despeses 
generals, el benefici industrial i l’IVA, procedint la contractista a lliurar aquesta caldera a les 
instal·lacions de Diputació de Barcelona a la Plataforma de Distribució Logística, a 
l’Avinguda La Ferreria 11 de Montcada i Reixach. Diputació de Barcelona pagarà contra 
factura presentada per la contractista després de lliurar-se la caldera. 
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Així mateix acorden que Diputació de Barcelona retornarà la garantia definitiva per import de 
23.152,93€ constituïda per Auxiliar de Servicios y Assistència SLU a la Tresoreria, 
mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER SA (assentament núm. 1000048733), una 
vegada hagi constituït una nova garantia d’import 10.862,68 €, corresponent al 5 % de 
l’import d’adjudicació de l’obra de Vilassar de Dalt, la qual li serà retornada al finalitzar el 
termini de garantia sempre i quan no existeixin vicis o defectes en l’obra construïda. 
 
Finalment, ambdues parts acorden expressament renunciar a qualsevol tipus 
d’indemnització degut als fets exposats en els paràgrafs precedents” 
 

11. Així mateix, es va adjuntar en aquesta acta, com annex, una relació valorada de 
les unitats d’obra executades respecte al projecte corresponent a l’execució de 
l’obra de Vilassar de Dalt, la part de la qual que interessa es reprodueix a 
continuació: 

 
        CERTIFICACIÓ A ORIGEN 

    
Import Import 

  Capítol 01 Instal·lacions 153.008,09   

 
Subcapítol 01 

Conjunt de producció tèrmica 200kW 
amb biomassa 

 
66.490,43 

 
Subcapítol 02 Distribució hidràulica 

 
39.971,02 

 
Subcapítol 03 Reforma sala caldera C1. Piscina 

 
6.759,54 

 
Subcapítol 04 

Reforma sala caldera C2. Rooftop 
vestuaris 

 
9.763,59 

 
Subcapítol 05 Reforma sala caldera C3. Pavelló 

 
13.748,59 

 
Subcapítol 06 Electricitat i control 

 
15.647,40 

 
Subcapítol 07 Protecció contra incendi 

 
277,52 

 
Subcapítol 08 Xarxa de veu i dades 

 
350,00 

  Capítol 02 0 62.217,29   

 
Subcapítol 01 

ENDERROCS I MOVIMENT DE 
TERRES 

 
9.897,34 

 
Subcapítol 02 FONAMENTS I CONTENCIONS 

 
21.159,40 

 
Subcapítol 03 ESTRUCTURA 

 
4.751,65 

 
Subcapítol 04 COBERTES 

 
570,65 

 
Subcapítol 05 REVESTIMENTS 

 
4.046,67 

 
Subcapítol 06 IMPERMEABILITZACIONS 

 
3.715,81 

 
Subcapítol 07 PAVIMENTS 

 
526,44 

 
Subcapítol 08 TANCAMENTS I SERRALLERIA 

 
6.069,51 

 
Subcapítol 09 INSTAL·LACIONS DE DESGUÀS 

 
945,81 

 
Subcapítol 10 

CONDUCTES PER A 
INSTAL·LACIONS 

 
0,00 

 
Subcapítol 11 CONTROL DE QUALITAT 

 
397,04 

 
Subcapítol 12 

URBANITZACIÓ INTERIOR 
PARCEL·LA 

 
4.962,05 

 
Subcapítol 13 AJUDES RAM DE PALETA 

 
5.174,92 

  Capítol 03 
Rases per a canalitzacions de 
serveis 3.273,70   

 
Subcapítol 01 Rases per a canalitzacions de serveis 

 
3.273,70 

  Capítol 04 Seguretat i salut i legalitzacions 3.883,91   

 
Subcapítol 01 Seguretat i salut i legalitzacions 

 
3.883,91 

            TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   222.382,99 

            Despeses Generals (13,00 %)   28.909,79 

      Benefici Industrial (6,00 %)   13.342,98 
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        CERTIFICACIÓ A ORIGEN 

    
Import Import 

      SUBTOTAL   264.635,76 

            Baixa (17,100112 %)   45.253,01 

      SUMA   219.382,75 

      

      IVA (21,00 %)   46.070,38 

            TOTAL EXECUCIÓÓ   265.453,13 

 

12. En data 19 de març de 2021 el cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat i responsable del contracte, va emetre un informe, la part del 
qual interessa es transcriu a continuació: 

 
“.../... 
 
INFORME SOBRE LA RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD ENTRE L’ADMINISTRACIÓ I EL 
CONTRATISTA DEL CONTRACTE AMB AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU 
PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES I LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CALDERES DE BIOMASSA A DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A LA 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE CO2, LOT 
2 (ALELLA I VILASSAR DE DALT) 
 

NÚM EXPEDIENT 2018/13057 
 

Mitjançant Decret de la presidència delegada de la Diputació de Barcelona, de data 11 
d’abril de 2019, es va adjudicar el Lot 2: Execució de les obres i legalització de la instal·lació 
de calderes de biomassa als municipis d’Alella i Vilassar de Dalt a l’empresa Auxiliar de 
Servicios y Asistencia, SLU, amb NIF B25426867, per un import de 463.058,65 € més 21 % 
d’IVA, resultant un total de cinc-cents seixanta mil tres-cents euros amb noranta-set cèntims 
(560.300,97 €) IVA inclòs. 
 
En concret, l’adjudicació del projecte pel municipi d’Alella va ser de 245.805,07 € més IVA 
del 21 %, resultant un total de dos-cents noranta-set mil quatre-cents vint-i-quatre euros 
amb tretze cèntims (297.424,13 € iva inclòs). 
 
El contracte establia inicialment un termini d’execució de vuit (8) mesos a comptar des de la 
data de formalització de l’acta d’inici d’execució de les obres del lot 2, el passat 16 de 
desembre de 2019 per la qual cosa el termini finalitzaria el 15 d’agost de 2020. 
 
El contracte es va suspendre degut a motius derivats de la COVID-19. La nova data en que 
concloïa el termini d’execució de les obres del Lot 2 era el dia 11 d’octubre de 2020  
 
El passat octubre de 2019 es va realitzar una reunió posterior a la comprovació de 
replanteig, amb totes les parts implicades, per a revisar sobre el terreny la idoneïtat del 
projecte. En la mateixa reunió es van identificar alguns possibles aspectes a millorar que 
calia estudiar amb més profunditat i que, alguns d’ells, havien de negociar-se amb 
l’Ajuntament.  
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L’accés a les obres i, en un futur, l’accés a la sitja per subministrar l’estella forestal, es 
preveia originalment al projecte realitzar-lo a través d’un aparcament al costat de la zona 
d’obres que tenia llogat l’Ajuntament a un particular. En aquell moment l’Ajuntament va 
manifestar que ja no podia garantir la disponibilitat d’aquest espai per part de l’Ajuntament i 
que l’accés alternatiu disponible seria un carrer lateral, que tenia un paviment fràgil i 
quedaria afectat amb aquestes actuacions perquè al projecte es preveia realitzar la 
descàrrega d’estella amb camió bolquet. En un primer moment hi va haver una negociació 
entre la Diputació i l’Ajuntament per determinar qui s’havia de fer càrrec de la reposició del 
paviment del carrer lateral quan es trenqués pel pas dels camions i maquinària d’obra. 
Diputació defensava que si el paviment no era adequat per trànsit pesat, no tenia que fer-
se’n càrrec l’empresa contractista, ja que aquest es trencaria no per fer-ne un mal us, sinó 
per la seva pròpia configuració. En contra, l’Ajuntament no volia aportar de la seva part la 
reposició o adequació prèvia del paviment perquè pogués ser trepitjat per la maquinària. 
Aquesta primera fase va allargar-se durant uns mesos, mentre s’elaborava el pla de 
seguretat i salut. Veient que s’havia arribat en un punt mort, el contractista va intentar 
negociar amb el veí oferint-li un preu de lloguer pel solar. En un primer moment va semblar 
que sí, per aquest motiu es va signar l’Acta d’inici, però iniciat el 2020 el veí va expressar els 
seus dubtes i finalment va rebutjar l’oferiment del contractista. L’Ajuntament, que no volia 
pagar el cost de l’adequació del carrer lateral, va iniciar també una segona negociació amb 
el veí perquè deixés pas tal i com s’havia previst en el projecte.   
 
Tot aquest procés va allargar-se amb el temps, agreujat també per la crisi sanitària de la 
Covid-19. A finals del mes de maig, veient que les negociacions no arribaven a bon fi, es va 
buscar una solució alternativa i es va prendre la decisió, de forma consensuada amb 
l’Ajuntament, d’introduir alternatives d’execució d’alguns treballs d’obra, tals com realitzar el 
bombeig del formigó o realitzar l’extracció de les terres mitjançant dúmpers, i també passar 
a un sistema de descàrrega pneumàtica del combustible per no trencar el paviment més 
endavant pel pas de camions per omplir la sitja. 
 
A partir d’aquí, el director d’obra va treballar amb la redacció del projecte modificat, i va 
adonar-se d’altres mancances del projecte així com també d’unes obres que tenia previst fer 
l’Ajuntament a l’edifici que obligaven a fer alguns ajustos en alguns elements de l’edifici de 
biomassa. Aquests principals aspectes, entre d’altres, eren: 
 
- La previsió de la realització d’una reforma i ampliació de la zona de la coberta de la piscina 
municipal, per part de l’Ajuntament, la qual es solapava amb el traçat de les canonades de 
distribució de calor del projecte de biomassa i no estava prevista en el moment de la 
realització del projecte inicial. Aquest fet afectava al traçat de les canonades de manera que 
calia modificar tant el traçat com el acabat de les canonades. 
 
- La distància inicialment prevista entre la xemeneia i els edificis era inferior a 20 metres i es 
va constatar que calia desplaçar el focus emissor per a poder donar ple compliment a la 
normativa vigent. Per aquest motiu es va proposar desplaçar lleugerament l’emplaçament 
del focus emissor amb l’objectiu de poder complir amb aquest requisit i mantenir al màxim la 
integració de l’edifici a l’espai inicial. 
 
Durant el mes de juny es va estar treballant amb el projecte, acabat d’acordar tots els temes 
amb l’Ajuntament. Aquest Projecte Modificat va ser redactat pel mateix Director d’Obra, 
Joan Oliver Casanellas, Enginyer Industrial amb número de col·legiat 15.200 del COEIC, i 
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Visat pel col·legi professional el 16 de juliol de 2020, que es va entregar a l’Ajuntament per 
tal que fes la seva aprovació. 
 
En data 1 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alella va aprovar la 
modificació del projecte.  
 
En el moment que es va identificar el problema del accés, i posteriorment els aspectes que 
calia modificar del projecte, no es preveia que tot aquest procés acabés durant tant, el que 
hagués justificat plantejar suspendre el contracte, tot i els dubtes jurídics que llavors podien 
existir sobre si devia afectar tan sols aquesta obra o be havia de ser del lot sencer, estant 
l’altra obra del Lot (Vilassar) en execució. Un altre aspecte que sens dubte va complicar 
aquesta tramitació de la modificació de projecte és la situació absolutament excepcional, i 
imprevisible a finals de 2019, de la pandèmia de la COVID-19. 
 
Per part de Diputació de Barcelona es va iniciar la tramitació d’aquesta modificació de 
contracte motivada per la modificació del projecte juntament amb una ampliació del termini 
de 4 mesos, fins l’11 de febrer de 2021, però no va poder ser aprovada abans del dia 11 
d’octubre de 2020, data prevista de finalització del contracte.  
 
L’altra obra inclosa dins d’aquest lot 1 (Vilassar de Dalt) ja ha estat executada en la seva 
totalitat i recepcionada per la Diputació de Barcelona dins del termini previst.  
 
En data 15 de març de 2021 la Diputació de Barcelona i l’empresa contractista davant la 
impossibilitat d’haver-se pogut iniciar les obres dins del termini previst, sense que hi hagi 
cap causa imputable al Contractista, acorden de mutu acord resoldre el contracte de 
referència, renunciant a establir una indemnització per danys i prejudicis per a cap de les 
parts. 
 
El retard en la signatura d’aquest acord des de la darrera data en què el contracte era vigent 
(11 d’octubre de 2020) és degut a la necessitat lògica de disposar de l’informe del Director 
Facultatiu de l’Obra sobre el cost de la caldera, al qual es fa referència més endavant en 
aquest informe, així com les necessàries negociacions amb la contractista sobre el contingut 
del acta de mutu acord a signar.  
 
Donat que la contractista ja ha procedit a adquirir la caldera objecte del contracte (doncs 
donats els llargs períodes de lliurament d’aquestes han de ser encarregades amb temps 
d’antelació i abans d’iniciar-se les obres per poder assegurar el compliment dels terminis 
d’execució) les dues parts acorden també que Diputació de Barcelona adquirirà aquesta 
caldera pel cost que hagi incorregut la contractista, i que ha estat fixat prèviament per un 
informe de la Direcció Facultativa de l’obra, procedint la contractista a lliurar aquesta caldera 
a les instal·lacions de la Plataforma de Distribució Logística de Diputació de Barcelona, a 
l’Avinguda La Ferreria 11 de Montcada i Reixach. 
 
A requeriment del responsable del contracte, per part de Director d’Obra en data 27 de 
gener de 2021 s’ha emès informe en què es fixa en CENT QUATRE MIL SIS-CENTS 
VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (104.686,99€ IVA inclòs) el cost 
d’adquisició de la caldera per part de la contractista, i transport i descàrrega d’aquesta fins a 
les instal·lacions de Diputació de Barcelona. Aquesta quantitat inclou les despeses generals, 
el benefici industrial i l’IVA.  
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Aquesta quantitat ha estat fixada en base a un pressupost sol·licitat al proveïdor d’aquest 
fabricant a Catalunya, i en base a l’experiència dels Directors d’Obra en aquest tipus 
d’instal·lacions i actuacions degut per una banda a què el projecte executiu no disposa de la 
descomposició de preus de les partides ni l’annex de Justificació de Preus i per una altra 
banda degut a la impossibilitat de conèixer quina ha estat la baixa aplicada per la 
contractista per aquestes partides concretes per incloure la seva oferta una única baixa 
lineal per la totalitat. Resultava a més necessari conèixer el cost del trasllat de la caldera fins 
a les instal·lacions de Diputació de Barcelona. 
 
A consideració del signant d’aquest informe, responsable del contracte per part de Diputació 
de Barcelona, la quantia fixada en aquest informe és la que millor reflexa el cost real que ha 
tingut la contractista. A partir de l’oferta que en el seu moment va realitzar la contractista no 
es possible conèixer quina baixa aplicava a cada partida concreta sobre el pressupost inicial 
de projecte, i a entendre d’aquest signant aplicar la baixa lineal seria una aproximació amb 
major risc de ser menys ajustada al cost real que el mètode escollit i emprat en aquest 
informe. Tampoc cal obviar que al tractar-se d’un acte de mutu acord cal la aquiescència de 
la contractista en l’acceptació d’aquest cost, no podent Diputació de Barcelona imposar-ho 
de manera unilateral, i havent-se obtingut a data d’avui la conformitat expressa de la 
contractista, tal com mostra la signatura del acta de mutu acord, pel cost fixat en l’informe 
del Director de l’Obra. 
 
A la vista de tot l’exposat, el sotasignat proposa la resolució per mutu acord del contracte 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’empresa Auxiliar de Servicios y Asistencia, 
SLU, relatiu a l'Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la 
reducció d'emissions de CO2,Lot 2 (Alella i Vilassar de Dalt), per la impossibilitat d’haver-se 
pogut iniciar les obres dins del termini previst sense que hi hagi cap causa imputable al 
Contractista, amb la consegüent liquidació, pagament de la liquidació de la caldera per la 
quantia establerta en l’informe redactat pel Director d’Obra, així com la devolució de la 
garantia que correspongui. 
 
Al respecte, tal com es recull en l’acta de mutu acord signada amb la contractista, es 
proposa que Diputació de Barcelona retorni la garantia definitiva per import de 23.152,93 € 
constituïda per Auxiliar de Servicios y Assistència SLU a la Tresoreria, mitjançant aval de 
l’entitat BANCO SANTANDER SA (assentament núm. 1000048733), una vegada la 
contractista hagi constituït una nova garantia d’import 10.862,68 €, corresponent al 5 % de 
l’import d’adjudicació de l’obra de Vilassar de Dalt, la qual li serà retornada al finalitzar el 
termini de garantia sempre i quan no existeixin vicis o defectes en l’obra construïda.  
 
A consideració del signat d’aquest informe, responsable del contracte per part de Diputació 
de Barcelona, un cop descartada per part dels serveis jurídics de Diputació de Barcelona la 
possibilitat de continuïtat o permanència del contracte per haver finalitzat el termini previst, 
la solució proposada a l’acta de mutu acord, després de la negociació amb la contractista, 
és la millor de les possibles per ambdues parts, evitant els riscos de litigis i possibles 
reclamacions posteriors i permetent iniciar de forma immediata i amb plena seguretat 
jurídica una nova licitació per la instal·lació de la caldera ja adquirida per poder complir amb 
els compromisos adquirits amb el municipi d’Alella dins del projecte FEDER Biomassa. 
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Aquest és l’informe que emeto segons el meu lleial saber i entendre, i sense perjudici de 
superior criteri millor fonamentat.” 
 

13. En data 30 de març de 2021, el cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat i responsable del contracte ha signat la liquidació del contracte que 
es transcriu a continuació: 

 
” Adjudicació Lot 2 Vilassar de Dalt i Alella 

Exp. Núm. 2018/0013057 
Aplicació pressupostària G/90100/1721B/65000 

 

IMPORT ADJUDICAT 
LOT 2 – Projecte Alella i Vilassar de Dalt 

Preu 
Import Iva (21%) 

Total preu 
(IVA inclòs) 

  

245.805,07 € 51.619,07 € 297.424,14 €   

217.253,58 € 45.623,25 € 262.876,83 €   

463.058,65 € 97.242,32 € 560.300,97 €   

 

Any Concepte Import 
 

Import 
Pagat 

Romanent 
 

Ròssec 
 

Import pendent 
abonar 

contractista 
resolució 
contracte  

2019 Adjudicació 336.180,58 € - 336.180,58 € - - 

2020 Adjudicació 224.120,39 € 

262.876,83 € 297.424,14 € - - 
2020 

Romanent 
2019 

336.180,58 € 

2021 
Romanent 

2020 
297.424,14 € - - 297.424,14 € - 

2021 
Adquisició 

caldera 
 - - - 104.686,99 € 

2021 
Certificació 
9a i última 

 - - - 2.576,30 € 

    TOTAL 297.424,14 € (A) 107.263,29 € (B) 

 
De la present liquidació resulta una economia favorable per la corporació de 190.160,85 € 
(Diferència entre A-B) i un saldo per al contractista de 107.263,29 € (104.686,99 € adquisició 
de la caldera per part de la corporació més 2.576,30 € pendents de pagament de la 
certificació 9a i última pels excessos d’amidaments).  
 
Aquesta liquidació és conseqüència de la resolució del contracte per mutu acord. 
 
S’haurà d’ajustar comptablement l’import de -190.160,85 € a l’aplicació pressupostària: 
G/90100/1721B/65000 en l’operació comptable 2103900324 de l’exercici 2021. “ 

 
14. Com a conseqüència de tot l’exposat s’ha acordat resoldre el contracte per mutu 

acord, corresponent al lot 2, renunciant a establir una indemnització per danys i 
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perjudicis per a cap de les parts, amb la consegüent liquidació, pagament de 
l’adquisició de la caldera per la quantia establerta en l’informe redactat pel Director 
d’Obra, així com la devolució de la garantia que correspongui. 

 
15. S’ha donat audiència a l’entitat avaladora de la garantia, per tal que formulés les 

al·legacions que considerés oportunes en relació amb la resolució del contracte 
que es proposa i transcorregut el termini no s’ha presentat cap al·legació. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. La llei d’aplicació al present expedient és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic. 
 
2. L’article 211 c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP), estableix que serà causa de resolució del contracte el mutu acord entre 
l’Administració i el contractista. 

 
3. D’acord amb l’article 212.4 de la LCSP en aquest cas només pot tenir lloc la 

resolució per mutu acord ja que no concorre una altra causa de resolució que sigui 
imputable al contractista i existeixen raons d’interès públic que fan innecessària i 
inconvenient la permanència del contracte.  

 
4. L’article 191 de la LCSP estableix que en els procediments que s’instrueixin per a 

l’adopció d’acords relatius a la resolució del contracte ha de donar-se audiència al 
contractista. Tenint en compte l’acta de resolució del contracte per mutu acord  
signada entre el representant de l’empresa contractista i el responsable del 
contracte de la Diputació de Barcelona es dona per realitzat aquest tràmit. 

 
5. L’article 109.1.b) del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
estableix que s’ha de donar audiència a l’avalista si es proposa la confiscació de la 
garantia. En aquest cas s’ha donat audiència per la seva analogia. 

 
6. L’article 213.1 de la LCSP estableix que quan el contracte es resolgui per mutu 

acord, els drets de les parts s’han d’acomodar al que elles hagin estipulat 
vàlidament. 

 
7. L’article 111.1 de la LCSP estableix que la garantia no s’ha de tornar o cancel·lar 

fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert 
satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que se’n declari la resolució 
sense culpa del contractista. 

 
8. L’article 213.5 de la LCSP estableix que l’acord de resolució ha de contenir 

pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o 
cancel·lació de la garantia que, si s’escau, hagi estat constituïda. 
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9. L’article 246.1 de la LCSP estableix que en el cas de resolució del contracte serà 

necessari la comprovació, mediació i liquidació de les obres realitzades d’acord 
amb el projecte fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. 

 
10. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la resolució del 

contracte requereix un informe preceptiu de la Secretaria de la corporació. 
 
11. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 7 lletra e) 
en relació amb l’apartat 7 lletra f) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre (publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019). 

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

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE per mutu acord, el contracte formalitzat en data 13 de juny de 
2019 amb l’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU (NIF 
B25426867), relatiu al lot 2 (Ajuntament d’Alella i Vilassar de Dalt) per a l’Execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, d’acord amb 
l’informe del cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat i responsable del 
contracte, de data 19 de març de 2021. 
 
Segon. APROVAR la liquidació d’aquest contracte, adjudicat per dictamen l’11 d’abril 
de 2019 a l’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU de la qual resulta 
una economia per a la corporació de 190.160,85 € (IVA inclòs) i un saldo a favor del 
contractista de 107.263,29 € (IVA inclòs). 
 
Tercer. ABONAR a l’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU (NIF 
B25426867) l’import de 107.263,29 €, en concepte d’adquisició de la caldera, transport 
i descàrrega d’aquesta fins a les instal·lacions de Diputació de Barcelona més el 
pagament de la certificació 9a i última, d’acord amb l’acta de resolució per mutu acord 
del contracte de referència, signada el 13 de març de 2021 entre el representant de 
l’empresa contractista i el responsable del contracte de la Diputació de Barcelona.  
 
Quart. REGULARITZAR comptablement la despesa autoritzada i disposada a 
conseqüència de la liquidació del contracte de referència, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/90100/1721B/65000 del pressupost vigent, disminuint-la en 
190.160,85 €. 
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Cinquè. TORNAR la garantia definitiva per import de 23.152,93 €, constituïda per 
l’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU a la Tresoreria d’aquesta 
corporació, en data 7 de març de 2019, mitjançant aval de l’entitat BANCO 
SANTANDER SA, a la Tresoreria d’aquest Diputació de Barcelona (assentament núm. 
1000048733) una vegada hagi constituït una nova garantia d’import 10.862,68 €, 
equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació corresponent a l’execució de l’obra de 
Vilassar de Dalt, en substitució de la que va constituir inicialment, la qual li serà 
retornada una vegada s’hagi produït el venciment del termini de garantia de l’execució 
de l’obra esmentada. 
 
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y 
ASISTENCIA SLU i a l’entitat BANCO SANTANDER SA, com avalador d’aquesta 
contractació.” 
 
Servei de Programació 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa. d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 
per a finançar l'actuació local “Millora de l’espai públic”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0006243).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va presentar en data 26 març 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora de l'espai públic” 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). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
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 d'Olesa de Montserrat 
Actuació:  “Millora de l'espai públic” 
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Import crèdit:  200.000,00 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,20 % 
Interessos implícits estimats  -2.017,31 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00007/2021 

* d’acord amb la Resolució de 04.03.2021 (BOE. núm. 31, de 05.03.2021) de la Dirección General 

del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a 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 d'Olesa de Montserrat.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 43.878,43 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, per a finançar l'actuació local “Pàrking de Can Molins”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0006178).- 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 Esteve de Palautordera va presentar en data 25 març 2021 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pàrking de Can Molins” 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
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:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 
Actuació:  “Pàrking de Can Molins” 
Import crèdit:  43.878,43 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,20 % 
Interessos implícits estimats  -442,58 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00005/2021 

* d’acord amb la Resolució de 04.03.2021 (BOE. núm. 31, de 05.03.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-tres mil vuit-cents 
setanta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims (43.878,43€) 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 Esteve de Palautordera.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.000 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, per a finançar l'actuació local “Adquisició de la Casa de les 
Monges. Segon pagament”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0006193).- 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 Esteve de Palautordera va presentar en data 25 març 2021 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de la Casa de les Monges. II 
pagament” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 
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 Esteve de Palautordera 
Actuació:  “Adquisició de la Casa de les Monges. II 

pagament” 
Import crèdit:  85.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,20 % 
Interessos implícits estimats  -857,36 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00006/2021 

* d’acord amb la Resolució de 04.03.2021 (BOE. núm. 31, de 05.03.2021) de la Dirección General 

del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-cinc mil euros 
(85.000,00 €) 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 Esteve de Palautordera.” 
 

10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 10.020,74 €, a l'Ajuntament de Castellar del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0004234).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
 

2. L'Ajuntament de Castellar del Vallès presentà en data 01/03/2021 una sol·licitud 
d'un préstec de 350.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 350.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,51 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
350.000,00 euros amb una subvenció d’import de 10.020,74 euros. 

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 10.020,74 euros a 
l'Ajuntament de Castellar del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 01/03/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 217.593,18 €, a l'Ajuntament de Manresa, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0005707).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Manresa presentà en data 19/03/2021 una sol·licitud d'un préstec 

de 7.600.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Manresa. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 7.600.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,51 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
7.600.000,00 euros amb una subvenció d’import de 217.593,18 euros. 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
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Secretaria General 

 

 

 

de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 217.593,18 euros a 
l'Ajuntament de Manresa per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 19/03/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 64.953,51 €, a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0004760).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
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facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 05/03/2021 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.268.668,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.268.668,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,51 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.268.668,00 euros amb una subvenció d’import de 64.953,51 euros. 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 64.953,51 euros a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
05/03/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer.-APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 203.179,24 €, a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0004342).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
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concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presentà en data 02/03/2021 una sol·licitud 

d'un préstec de 6.300.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 6.300.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,70 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
5.170.348,03 euros amb una subvenció d’import de 203.179,24 euros. 

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 203.179,24 euros a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
02/03/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Tresoreria 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efecte, de 
manera excepcional per a l’exercici 2021, el preu públic corresponent a la quota 
anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per la Gerència de Serveis de 
Turisme (Exp. núm. 2020/0000059).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona té establert un preu públic, de 160,00 € més IVA, 
corresponent a la quota anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per la 
Gerència de Serveis de Turisme. 
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Des que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar, l’11 de març de 2020, la 
situació d’emergència de salut pública ocasionada per la malaltia del coronavirus 
COVID-19 com a pandèmia, s’han anat prenent tot un seguit de mesures, moltes a 
l’empara de la declaració de l’estat d’alarma, per intentar controlar la propagació de la 
malaltia i fer front a la crisi sanitària. 
 
Recentment, per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, s’ha declarat novament 
l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. 
Poc després, per mitjà del Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, s’ha prorrogat 
l’estat d’alarma fins el 9 de maig de 2021. 
 
La Generalitat de Catalunya, per la seva part, ha dictat consecutives resolucions que 
contenen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19, com ara restriccions de mobilitat dins el territori de 
Catalunya i en àmbits territorials inferiors, i també mesures de limitació de l’activitat i 
de la prestació de serveis. 
 
El conjunt de mesures adoptades per intentar controlar la propagació de la malaltia, de 
distanciament físic, restriccions de la mobilitat, reajustaments d’horaris i d’aforament 
en la prestació de serveis per part dels diferents operadors, està tenint un impacte molt 
negatiu sobre l’activitat turística. 
 
En el context actual, amb les limitacions de tancament del territori català i els diferents 
confinaments municipals i comarcals que hi ha hagut, no es preveu una reactivació 
econòmica del sector durant aquest any 2021 i la situació d’incertesa que genera fa 
que la prioritat en matèria econòmica sigui protegir i donar suport al teixit productiu i 
social per minimitzar l’impacte i aconseguir que, un cop controlada la crisi sanitària, es 
produeixi el més aviat possible una recuperació de l’activitat econòmica.  
 
Per la seva banda, la Gerència de Serveis de Turisme ha modificat la seva activitat, 
com a conseqüència de la pandèmia, de manera que s’ha produït un canvi en la 
tipologia de les accions que es desenvolupen, reduint-se les de format presencial 
(fires, workshops, presentacions) i incrementant-se les accions realitzades en format 
virtual, que tenen un cost inferior. 
 
Davant d’aquesta situació, la Gerència de Serveis de Turisme ha estimat convenient 
elaborar una proposta, formalitzada el 5 de març d’enguany, per deixar sense efectes, 
de manera excepcional per a l’exercici 2021, el preu públic corresponent a la quota 
anual pels serveis del Cercle de Turisme. 
 
En l’esmentada proposta es fa referència al càlcul dels costos previstos dels serveis a 
prestar pel Cercle de Turisme en l’exercici 2021 (734.274,69 €) en relació amb els 
ingressos inicialment previstos per l’aplicació del preu públic (36.000,00 €), que es 
deixaran de percebre. Al mateix document es fa constar, que la Gerència disposa de la 
consignació adequada i suficient en les aplicacions pressupostàries que gestiona per 
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fer front a la totalitat de les despeses derivades de les activitats del Cercle de Turisme, 
sense necessitat de disposar d’aquests ingressos. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 41 i 148 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), confereixen a les 
diputacions la potestat per a establir preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de la seva competència com a una possibilitat, i no pas com a 
una obligació, essent possible, per tant, prestar-los de forma gratuïta. 
 
Segons la informació facilitada, la Gerència disposa de la consignació adequada i 
suficient en les aplicacions pressupostàries que gestiona per fer front a la totalitat de 
les despeses derivades de les activitats del Cercle de Turisme en l’exercici 2021, 
sense necessitat de disposar dels ingressos derivats del preu públic de la quota anual 
establerta per a les entitats que en formen part. 
 
D’acord amb l’apartat 2.3.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
de desembre de 2019, l’òrgan competent per a l’establiment o la modificació de preus 
públics és la Junta de Govern, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, segons que es disposa en l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa, el 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és 
competent per formular la present proposta.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Deixar sense efectes, de manera excepcional per a l’exercici 2021, el preu 
públic corresponent a la quota anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per 
la Gerència de serveis de Turisme. 
 
Segon. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, relatiu a les obres del projecte 
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constructiu “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers Tres 
Creus, Era i Vic. TM Sant Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 2018/2134).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment la travessera BV-4601 (anomenada Passeig del Grau) configura l’eix 

viari bàsic del nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau. En el seu accés est (PK 
12+200 aproximadament) just davant de l’Ajuntament, existeix una cruïlla molt 
oberta de la travessera amb tres carrers municipals (Vic, Era i Tres Creus), tots 
ells de doble sentit i amb geometries diverses que confereixen un espai poc urbà i 
amable, poc apropiat a les necessitats dels vianants. 

 
2. Per altra banda, les actuacions realitzades a la plaça del Dr. Antoni Griera, han 

eliminat el canvi de sentit que hi havia, per la qual cosa existeix la necessitat de 
permetre fer tots els moviments en aquesta intersecció. 

 
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 “Projecte constructiu de la 
rotonda de la ctra.BV-4601 a la confluència dels carrers Tres Creus, Era i Vic. TM 
Sant Bartomeu del Grau” en el qual es fa una proposta d’actuació que consisteix 
en l’ordenació i compactació de la cruïlla amb l’execució d’una mini-rotonda de 
21,5 metres de diàmetre exterior i la reurbanització del seu entorn, per un import 
de 382.905,33 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
4. 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. 

 
5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 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. 
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7. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de sis 

mesos. 
 

8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

 

9. Es valora l’import de l’actuació en un total de 382.905,33 EUR (IVA inclòs), dels 
quals 169.698,89 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2021; i l’import de 213.206,44 EUR com a avançament de 
la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021.  

 

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau ha 
de cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment 
indicat, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec 
al seu pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament 
procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci l’ingrés en el 
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la 
mateixa liquidació.  

 
10. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
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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 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la Diputació podrà aprovar i 
formalitzar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com 
a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que 
el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del 
sector públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 
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 
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Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau relatiu a l’execució de les obres 
del projecte constructiu “ITINERARI DE VIANANTS I PASSOS A L’ENTORN DE LA 
ROTONDA DEL PK 14+450 DE LA CTRA. BV-5001, A L’ALTURA DEL CARRER 
CAN PUIG. TM SANT BARTOMEU DEL GRAU”, tot això d’acord amb el text de la 
minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL 
GRAU RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA DE LA CTRA.BV-4601 A LA CONFLUÈNCIA DELS 
CARRERS TRES CREUS, ERA I VIC. TM SANT BARTOMEU DEL GRAU” 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 
19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i 
Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU, representat per l’lŀlm. Alcalde-president 
de l’Ajuntament, Sr. David Puyol Pérez, i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. 
Laura Goula Colomer. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la travessera BV-4601 (anomenada Passeig del Grau) configura l’eix viari 

bàsic del nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau. En el seu accés est (PK 12+200 
aproximadament) just davant de l’Ajuntament, existeix una cruïlla molt oberta de la 
travessera amb tres carrers municipals (Vic, Era i Tres Creus), tots ells de doble sentit i 
amb geometries diverses que confereixen un espai poc urbà i amable, poc apropiat a les 
necessitats dels vianants. 

 
2. Per altra banda, les actuacions realitzades a la plaça del Dr. Antoni Griera, han eliminat 

el canvi de sentit que hi havia, per la qual cosa existeix la necessitat de permetre fer tots 
els moviments en aquesta intersecció. 

 
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 “Projecte constructiu de la rotonda de la ctra.BV-4601 a la 
confluència dels carrers Tres Creus, Era i Vic. TM Sant Bartomeu del Grau” en el que es 
fa una proposta d’actuació que consisteix en l’ordenació i compactació de la cruïlla amb 
l’execució d’una mini-rotonda de 21,5 metres de diàmetre exterior i la reurbanització del 
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seu entorn, per un import de 382.905,33 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

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

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

 
5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i 
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants, 
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, considerant que 

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

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA DE LA CTRA.BV-4601 A LA 
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS TRES CREUS, ERA I VIC. TM SANT BARTOMEU DEL 
GRAU”, 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 382.905,33 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.  
 
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Execució de les obres del projecte constructiu de l’ITINERARI DE VIANANTS I PASSOS 

A L’ENTORN DE LA ROTONDA DEL PK 14+450 DE LA CTRA. BV-5001, A 
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L’ALTURA DEL CARRER CAN PUIG. TM SANT BARTOMEU DEL GRAU, redactat per 
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
382.905,33 EUR (IVA inclòs), dels quals 169.698,89 EUR corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021; i l’import de 213.206,44 EUR com a 
avançament de la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021.  

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

 
- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 

tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
 
L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau es farà càrrec de la seva part del cost de 
l’actuació, consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 213.206,44 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la certificació final d’obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 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 ha manifestat que disposa d’un ajut econòmic del Programa General 
d’Inversions (PGI) en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
aprovat per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, 
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per Projectes Sostenibles d’un import de 216.731,50 EUR, el qual vol destinar a l’execució 
de les citades obres. Aquest acord encara no s’ha formalitzat 
 
L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i 
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart. - Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes. 
 
Cinquè. - Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. - Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè. - Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
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 
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

 
Vuitè. - Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè. - Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè. - Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè. - Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
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l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau: David Puyol Pérez, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Laura Goula Colomer, Secretària de la corporació; Per la Diputació de 
Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)”  

 (...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau 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.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Actuacions de millora de la seguretat viària a la carretera 
BP-5002, del pk 0+000 al pk 1+535. TM El Masnou i Alella” (Exp. núm. 
2016/6621).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària al tram de la carretera BP-5002 

(Carretera del Masnou), comprès entre els PK 0+000 i PK 1+535, als termes 
municipals d’El Masnou i Alella, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 
Local adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la 
redacció del Projecte constructiu “Actuacions de millora de la seguretat viària a 
la carretera BP-5002, del pk 0+000 al pk 1+535. TM El Masnou i Alella”. 

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

vuitanta-dos mil cent seixanta-sis euros amb seixanta-sis cèntims 
(482.166,66 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (101.255,00 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 583.421,66 EUR. Talment, conté l’estudi de 
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seguretat i salut. Així mateix, informem que no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2021 d’aquesta corporació.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
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En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats, els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, el 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 “Actuacions de millora de la 
seguretat viària a la carretera BP-5002, del pk 0+000 al pk 1+535. TM El Masnou i 
Alella”, amb un pressupost de quatre-cents vuitanta-dos mil cent seixanta-sis 
euros amb seixanta-sis cèntims (482.166,66 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % 
de l’IVA (101.255,00 EUR), resulta tenir un pressupost total de 583.421,66 EUR. Així 
mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost 
de 2021 d’aquesta corporació.  
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució als Ajuntaments d’El Masnou i Alella.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(e6313c51f5afab0778ce) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JAVIER  26/01/2021, 11:29 
 (FIRMA) 
 FCO JAVIER BOSCH (R:  26/01/2021, 11:37 
 B60467990) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Sergio Gallego Miralles (TCAT)  05/03/2021, 15:28 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-  15/03/2021, 11:45 
 contador Escudero 
 

17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució 
d’al·legacions, modificació de la relació de béns i drets afectats i aprovació 
definitiva del Projecte constructiu “Millores de traçat, sistemes de contenció i 
cuneta revestida en diversos trams de la carretera BV-5207. TTMM l’Esquirol i 
Tavertet”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2017/0613).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
En virtut de l’Acord núm. 673 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 17 de desembre de 2020 i amb l’objectiu de millorar les condicions de 
seguretat viària de tres trams de la carretera BV-5207, entre el PK 0+000 a l’Esquirol i 
el PK 12+669 al municipi de Tavertet, es va aprovar inicialment el projecte constructiu 
de “Millores de traçat, sistemes de contenció i cuneta revestida en diversos 
trams de la carretera BV-5207. TTMM l’Esquirol i Tavertet”, amb un pressupost de 
sis-cents vuitanta mil tres-cents tretze euros amb noranta-sis cèntims 
(680.313,96 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (142.865,93 EUR), resulta 
tenir un pressupost total de 823.179,89 EUR, i un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 840.879,89 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració 
d’expropiacions de 17.700,00 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i es 
va informar que no havia estat previst en el pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
 
Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
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Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per no 
estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 
 
Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 
terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i drets afectats.  

 
Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a 
les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a l’execució de les 
obres, es durà a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions dels 
terreny de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de 
l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar la corresponent mutació 
demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni interadministratiu amb aquesta 
corporació. Talment, és procedent que per part d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment 
el projecte d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del 
projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  
 
Que en virtut del citat es va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats 
d’expropiació i/o ocupació temporal pel citat projecte, tots situats al terme municipal de 
l’Esquirol i al terme municipal de Tavertet, fent-ne exposició pública per un període de 
trenta dies hàbils. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. L’ESQUIROL 

 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 XXX Rústic/improductiu 004 01 265,20 0,00 0,00 0,00 318,05 0,00 SNU 

2 XXX Rústic/improductiu 004 02 2,32 0,00 0,00 0,00 12,84 0,00 SNU 

3 XXX Rústic/bosc baix 003 09 514,34 0,00 0,00 0,00 778,50 0,00 SNU 

4 XXX Rústic/pastures 003 10 415,88 0,00 0,00 0,00 315,81 0,00 SNU 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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5 
XXX 
XXX 

Rústic/conreu secà 004 03 133,04 0,00 0,00 0,00 493,70 0,00 SNU 

6 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 003 11 559,01 0,00 0,00 0,00 557,63 0,00 SNU 

7 
XXX 
XXX 

Rústic/conreu secà 004 09 1.140,71 0,00 0,00 0,00 1.310,27 0,00 SNU 

8 XXX Rústic/pastures 003 12 10,32 0,00 0,00 0,00 20,25 0,00 SNU 

9 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 004 08 175,96 0,00 0,00 0,00 278,67 0,00 SNU 

10 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 003 13 185,91 0,00 0,00 0,00 151,55 0,00 SNU 

11 
XXX 
XXX 

Rústic/bosc baix 003 14 412,57 0,00 0,00 0,00 408,88 0,00 SNU 

12 XXX 
Rústic/pineda/pas-

tures/bosc 
baix/improductiu 

004 10 1.741,09 0,00 0,00 0,00 1.456,29 0,00 SNU 

13 XXX 
Rústic/pineda/impro-

ductiu/bosc baix 
003 17 1.116,45 0,00 0,00 0,00 1.605,95 0,00 SNU 

14 
XXX 
XXX 

Rústic/improductiu/
pineda/bosc baix 

003 18 952,45 0,00 0,00 0,00 983,40 0,00 SNU 

15 
XXX 
XXX 

Rústic/espècies 
barrejades 

004 18 734,05 0,00 0,00 0,00 1.654,24 0,00 SNU 

 
TM. TAVERTET 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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16 Les Baumes SL. 
Rústic/pastures/impro-

ductiu 
002 55 387,15 0,00 0,00 0,00 660,04 0,00 SNU 

17 Les Baumes SL. Rústic/pastures 003 11 12,72 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 SNU 

18 Les Baumes SL. 
Rústic/matoll/bosc 

baix/pastures 
003 12 993,75 0,00 0,00 0,00 743,89 0,00 SNU 

 
Que es va procedir a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat 
projecte d’obres i de la relació dels béns i drets afectats, mitjançant la inserció del 
corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 22 de desembre de 2020 i al diari El Punt Avui de data 30 
de desembre de 2020, així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de l’Esquirol i de l’Ajuntament de Tavertet. 
 
 
Que en data 16 de gener de 2021, la senyora XXX, presenta al Registre General 
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d’aquesta corporació escrit d’al·legacions, al respecte de la titularitat de les finques 8, 
9 i 10 de la relació de béns i drets afectats, en el qual manifesta:  
 

.../... 
 

En l'apartat de dades cadastrals figura que sóc titular de la parcel·la 12 del polígon 003 i que 
XXX, XXX i XXX figuren com a titulars de la parcel·la 13 polígon 003 i de la parcel·la 08 del 
polígon 004 i que aquestes dades són errònies. Jo, XXX sóc titular de les parcel·les 13 del 
polígon 003 i de la 08 del polígon 004 com figura al registre de la propietat núm. 2 de Vic 
amb les següents dades registrals de la Finca: IDUFIR:08089000019993; Tom: 1792; Llibre: 
48 de l'Esquirol (abans Santa Maria de Corcó); Foli: 13; Finca:15. I que els titulars de la 
parcel·la 12 del polígon 003 imagino que són XXX, XXX i XXX (no X com figura a la 
documentació) hereus de la meva germana XXX. 

.../... 
 

En relació amb les al·legacions presentades per la senyora XXX, el senyor Lluís 
Capdevila Fornell, actuant com a perit d’aquesta Administració, emet Informe tècnic 
amb el següent tenor literal: 
 

.../... 
 

Consultada informació cadastral, es constata que la titularitat de finca nº 8 de projecte, que 
coincideix amb la parcel·la 12 del polígon 3, correspon a la Sra. XXX, i no als titulars que 
manifesta la part al·legant, existint una discordança entre les dades registrals i cadastrals. 
D’acord amb la informació que s’obté de la descripció registral sobre situació i termenals, 
aquesta cadastral es correspon amb la registral inscrita al Registre de la Propietat de Vic-2, 
al tom 1792, llibre 48, de l’Esquirol, foli 13 finca 15. 
 
Així doncs, les dades de titularitat que consten a l’aprovació inicial del projecte són correctes 
segons les dades de que es disposa en el Registre de la Propietat de Vic. 
 
D’altra banda, d’ofici s’ha constatat una errada en la informació continguda en la Relació de 
béns i drets del projecte aprovat per Acord de Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 17 de desembre de 2020. 
 
Les finques nº 9 i 10 del projecte, que es corresponen amb la parcel·la 8 del polígon 4 i la 
parcel·la 13 del polígon 3, i que segons la informació registral de que es disposa queda 
acreditat que la titularitat de les mateixes recau en XXX, XXX i XXX, i estan inscrites al 
Registre de la Propietat nº 2 de Vic, al tom 1792, llibre 48 de l’Esquirol, foli 7, finca 86. 

.../... 
 

En conseqüència, és procedent la modificació de la relació de béns i drets afectats, 
quant a la titularitat de les finques 9 i 10, però no en el cas de la finca número 8. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS MODIFICADA 
 

TM. L’ESQUIROL 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 

C L A S S I F I C A C I Ó
 

U R B A N Í S T I C A
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9 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 004 08 175,96    278,67  SNU 

10 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 003 13 185,91    151,55  SNU 

 
Havent estat resoltes les al·legacions presentades, en base als arguments exposats es 
considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del Projecte 
constructiu “Millores de traçat, sistemes de contenció i cuneta revestida en 
diversos trams de la carretera BV-5207. TTMM l’Esquirol i Tavertet”, i de la relació 
de béns i drets afectats per les obres, pel seu pressupost de sis-cents vuitanta mil 
tres-cents tretze euros amb noranta-sis cèntims (680.313,96 EUR), IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % de l’IVA (142.865,93 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
823.179,89 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 840.879,89 
EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 
17.700,00 EUR. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
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En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
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En conseqüència, el president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions que han estat formulades per la senyora XXX, 
com a titular de la finca 8 de la relació de béns i drets afectats pel projecte constructiu 
de referència, d’acord amb la fonamentació que figura a la part expositiva de la present 
resolució.  
 
Segon. MODIFICAR les dades de titularitat de les finques 9 i 10 de la relació de béns i 
drets afectats per les obres del projecte constructiu de referència, d’acord amb la 
fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats que havia estat 
aprovada inicialment i modificada en el sentit que s’exposa en la part expositiva de la 
present resolució. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. L’ESQUIROL 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 XXX Rústic/improductiu 004 01 265,20 0,00 0,00 0,00 318,05 0,00 SNU 

2 XXX Rústic/improductiu 004 02 2,32 0,00 0,00 0,00 12,84 0,00 SNU 

3 XXX Rústic/bosc baix 003 09 514,34 0,00 0,00 0,00 778,50 0,00 SNU 

4 XXX Rústic/pastures 003 10 415,88 0,00 0,00 0,00 315,81 0,00 SNU 

5 
XXX 
XXX 

Rústic/conreu secà 004 03 133,04 0,00 0,00 0,00 493,70 0,00 SNU 

6 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 003 11 559,01 0,00 0,00 0,00 557,63 0,00 SNU 

7 
XXX 
XXX 

Rústic/conreu secà 004 09 1.140,71 0,00 0,00 0,00 1.310,27 0,00 SNU 

8 XXX Rústic/pastures 003 12 10,32 0,00 0,00 0,00 20,25 0,00 SNU 

9 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 004 08 175,96 0,00 0,00 0,00 278,67 0,00 SNU 

10 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústic/pastures 003 13 185,91 0,00 0,00 0,00 151,55 0,00 SNU 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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11 
XXX 
XXX 

Rústic/bosc baix 003 14 412,57 0,00 0,00 0,00 408,88 0,00 SNU 

12 XXX 
Rústic/pineda/pas-

tures/bosc 
baix/improductiu 

004 10 1.741,09 0,00 0,00 0,00 1.456,29 0,00 SNU 

13 XXX 
Rústic/pineda/impro-

ductiu/bosc baix 
003 17 1.116,45 0,00 0,00 0,00 1.605,95 0,00 SNU 

14 
XXX 
XXX 

Rústic/improductiu/
pineda/bosc baix 

003 18 952,45 0,00 0,00 0,00 983,40 0,00 SNU 

15 
XXX 
XXX 

Rústic/espècies 
barrejades 

004 18 734,05 0,00 0,00 0,00 1.654,24 0,00 SNU 

 
TM. TAVERTET 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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16 Les Baumes SL. 
Rústic/pastures/improdu

ctiu 
002 55 387,15 0,00 0,00 0,00 660,04 0,00 SNU 

17 Les Baumes SL. Rústic/pastures 003 11 12,72 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 SNU 

18 Les Baumes SL. 
Rústic/matoll/bosc 

baix/pastures 
003 12 993,75 0,00 0,00 0,00 743,89 0,00 SNU 

 
Quart. APROVAR definitivament el referit projecte constructiu d’obres, amb un 
pressupost de sis-cents vuitanta mil tres-cents tretze euros amb noranta-sis 
cèntims (680.313,96 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (142.865,93 
EUR), resulta tenir un pressupost total de 823.179,89 EUR, i un pressupost per a 
coneixement de l’Administració de 840.879,89 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una 
partida de valoració d’expropiacions de 17.700,00 EUR. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut l’estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4. 1 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de 
març, i que no ha estat previst en el pressupost de 2021 d’aquesta corporació. 
 
Cinquè. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
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període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(a70acb405bf3b81ee70a) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ALEJANDRO ANDRES (R:  02/11/2020, 14:04 
 B67215038) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  06/11/2020, 13:45 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  06/11/2020, 13:48 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19080).- 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: 

 

https://seuelectronica.diba.cat/


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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 “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge”, 
consistent en un suport econòmic als Serveis d'Atenció a la Ciutadania (SAC) 
associats als punts SIDH implantats i en funcionament.  
 

Els seus destinataris són els ajuntaments i consells comarcals que disposin 
d’oficines d’aquest servei i que compleixin el protocol de funcionament previstos en 
el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per Decret de Presidència núm. 
4577 de 18 de maig de 2020. 
 

5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 16 de març de 2021, que 
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació i les 
quanties resultants de la distribució de la participació de cada ens en els recursos 
del fons. Aquest sistema és el següent:  
 

Els ens participants al fons de prestació reben una aportació econòmica anual que 
es composa d’una aportació anual base -pel manteniment d’una estructura (mínima) 
de suport- segons el tram poblacional multiplicada per un coeficient d’actuacions 
practicades. 
 

a) Manteniment d’una estructura de suport (MESE). Es fixa un import per a cada 
ens local destinatari, segons el tram poblacional, per donar suport a l’estructura de 
les oficines del SIDH en la seva atenció a la ciutadania. 

 

 Per una població entre 10.000 i 25.000 habitants 9.125,00 € 

 Per una població de 25.001 a 50.000 habitants 10.125,00 € 

 Per una població de 50.001 a 75.000 habitants 11.125,00 € 

 Per una població de 75.001 a 100.000 habitants 12.125,00 € 

 Per una població superior a 100.000 habitants 13.125,00 € 
La població de cada ens local destinatari es correspon amb la suma de la població 
de l’ens local, més la població dels municipis de la seva àrea d’influència (de 
cobertura del SIDH).   
 

No està en funcionament cap punt del SIDH amb població inferior a 10.000 
persones  
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Les dades de població es corresponen amb les últimes xifres oficials publicades 
per l’INE de revisió del Padró Municipal i els municipis de les àrees d’influència de 
cada ens local destinatari amb efectes en la data d’inici de la vigència del Catàleg, 
d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficial les xifres de població 
resultants de la revisió del padró municipal a una data determinada i es poden 
veure a l’annex del programa del SIDH. 

 
b) Coeficient d’actuacions practicades. Es fixa un coeficient per a cada ens local 

destinatari en funció del seu ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal 
d’atenció del SIDH: 

 

 1,50 pels ens locals amb un ràtio superior a 1,20 vegades la mitjana del 
conjunt de ràtios del SIDH 

 1,25 pels ens locals amb un ràtio igual o inferior a 1,20 vegades la mitjana del 
conjunt de ràtios del SIDH que haguessin obtingut un ràtio superior a 1,20 
vegades l’any anterior. 

 1,00 pels ens locals amb un nombre d’expedients gestionats anuals menor de 
48 (un expedient per setmana anual hàbil), independentment del seu ràtio i, 
en la resta de casos. 

 Aquest coeficient s’incrementarà en 0,50 pels ens locals que assumeixin de 
forma total o parcial la cobertura territorial d’un altre ens, independentment del 
seu ràtio, per al primer any del fet. Per al segon any, l’increment serà de 0,25 
i, de 0,00 per la resta d’anys. 

 El ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH de cada 
ens local destinatari surt de la següent equació: 
 

regha = [eoberts + einiciats]/48/horessetmanals 

 
Nota 
regha ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció 

del SIDH 
eoberts expedients oberts provinent d’exercicis anteriors. Les 

dades oficials de l’ens local informades pel servei Ofideute 
a 31 de desembre de l’any anterior 

einiciats  expedients iniciats durant l’exercici de càlcul. L’estimació 
d’expedients iniciats d’acord amb les últimes dades 
mensuals oficials per a l’exercici de càlcul informades pel 
servei Ofideute. 

48 nombre de setmanes anuals d’atenció del SIDH.  
horessetmanals  hores setmanals d’atenció. Nombre d’hores que l’ens local 

destinatari tingui assignades oficialment pel SIDH en el 
moment de l’elaboració del ràtio.  
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c) Aportació Anual. La quantia (euros) assignada a cadascun dels participants del 
fons de prestació és igual a la suma de la seves aportacions anuals base i variable 
tal que: 

 

AAE = MESE x CAPE 
Nota 
AAE Aportació anual base per ens 
MESE Aportació anual pel manteniment d’estructures de suport per ens 
CAPE Coeficient assignat per actuacions practicades per ens 

 

6. La recollida, tractament i gestió de les dades necessàries per a la gestió del fons de 
prestació es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 38 del règim del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
7. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 640.000,00 euros, 

mentre que la quantia que ara es proposa concedir és de 600.000,00 euros. 
 
8. 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. 

 
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 “Servei d'Intermediació en 
Deutes de l'Habitatge (SIDH)” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Operació Posició 

Aj. Arenys de Mar P0800600I 21/Y/300877 10.125,00 2103000683 1 

Aj. Badalona P0801500J 21/Y/300876 19.687,50 2103000683 2 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 21/Y/300875 12.656,25 2103000683 3 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/300874 13.687,50 2103000683 4 

Aj. Calella P0803500H 21/Y/300873 10.125,00 2103000683 5 

Aj. Cardedeu P0804500G 21/Y/300872 9.125,00 2103000683 6 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 21/Y/300871 10.125,00 2103000683 7 

Aj. Castelldefels P0805500F 21/Y/300870 11.125,00 2103000683 8 

Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 21/Y/300869 12.125,00 2103000683 9 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 21/Y/300868 13.906,25 2103000683 10 

Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/300867 12.656,25 2103000683 11 

Aj. Gavà P0808800G 21/Y/300866 11.125,00 2103000683 12 

Aj. Granollers P0809500B 21/Y/300865 16.687,50 2103000683 13 

Aj. Igualada P0810100H 21/Y/300864 10.125,00 2103000683 14 

Aj. L’Hospitalet de Llobregat P0810000J 21/Y/300863 19.687,50 2103000683 15 

Aj. Manresa P0811200E 21/Y/300862 12.125,00 2103000683 16 

Aj. Martorell P0811300C 21/Y/300861 13.125,00 2103000683 17 

Aj. Mataró P0812000H 21/Y/300860 13.125,00 2103000683 18 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B 21/Y/300859 19.687,50 2103000683 19 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J 21/Y/300858 13.125,00 2103000683 20 

Aj. Pineda de Mar P0816200J 21/Y/300857 18.187,50 2103000683 21 

Aj. Premià de Mar P0817100A 21/Y/300856 12.125,00 2103000683 22 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E 21/Y/300855 10.125,00 2103000683 23 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 21/Y/300854 12.125,00 2103000683 24 

Aj. Sant Celoni P0820100F 21/Y/300853 15.156,25 2103000683 25 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/300852 13.125,00 2103000683 26 

Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/300851 10.125,00 2103000683 27 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 21/Y/300850 11.406,25 2103000683 28 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 21/Y/300849 9.125,00 2103000683 29 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 21/Y/300848 19.687,50 
2103000683 

30 

Aj. Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 21/Y/300847 10.125,00 2103000683 31 

Aj. Terrassa P0827900B 21/Y/300846 19.687,50 2103000683 32 

Aj. Vic P0829900J 21/Y/300845 10.125,00 2103000683 33 

Aj. Viladecans P0830200B 21/Y/300844 18.187,50 2103000683 34 

Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C 21/Y/300843 12.125,00 2103000683 35 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 21/Y/300842 16.687,50 2103000683 36 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 21/Y/300841 13.125,00 
 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 21/Y/300840 12.125,00 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 21/Y/300839 13.125,00 
Operació comptable 

condicionada a la 
comptabilització de 

l’ajustament de valor 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 21/Y/300838 13.125,00 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 21/Y/300837 10.125,00 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Operació Posició 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 21/Y/300836 15.156,25 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 21/Y/300835 12.125,00 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 21/Y/300834 9.125,00 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 21/Y/300833 19.687,50 

      
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el 
detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible 
i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari, i REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el 
sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  Posició  

G/50300/15100/46283 157.718,75 2102900158 1 

 
D’aquest total de 157.718,75 € es destinen 117.718.75 € a l’aplicació que correspon a 
altres tipus d’ens beneficiari i resten 40.000,- € a la partida que no s’han concedit 
mitjançant el present acord. 
 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de cent disset mil set-cents divuit 
euros amb setanta-cinc cèntims (117.718,75 €) 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 l’acord anterior: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/50300/15100/46583 117.718,75 

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total de sis-cents mil euros 
(600.000,00 €) 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: 
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Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/50300/15100/46283 482.281,25  

G/50300/15100/46583 117.718,75 

Es condiciona a la 
regularització comptable 
aprovada en els acords 

anteriors 

Import total 600.000,00  

 
Cinquè. 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 a partir de la recepció 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 el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 
La no justificació, dins els terminis conferits, sense la concurrència de causa 
justificada, es podrà tenir present en la valoració del suport econòmic d’aquest 
fons en convocatòries successives. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 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. 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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2.6. 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. 

 
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. 
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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. 
 
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 deu per cent de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies 
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial. 

 
5. Audiència i tancament 
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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. 

 
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.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge 
assequible”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19080).- 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 
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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 “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, 
consistent en un suport econòmic per a projectes que permetin mantenir, ampliar i 
millorar l’oferta d’habitatge de lloguer assequible al municipi. Aquests projectes 
hauran de contribuir a: 
 

a) la captació de nous habitatges. 
b) crear o enfortir programes de mediació. 
c) crear o enfortir programes de cessió d'habitatges amb finalitats socials impulsats 

des dels serveis municipals d'habitatge.  
d) facilitar l'accés dels arrendataris als habitatges o a evitar-ne la pèrdua. 
e) augmentar la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer 

assequible. 
 

Els seus destinataris són ens locals (Ajuntaments, consells comarcals, 
mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats 
municipals descentralitzades) que:  
 

 Disposin de conveni vigent amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) per 
a la gestió del programa de mediació per al lloguer social i/o disposin de conveni 
vigent amb l’AHC per a la constitució d’una Oficina Local d’Habitatge (OLH) des 
d’on s’estiguin realitzant accions per al foment del lloguer assequible. 

 

 Estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) a 31 de 
desembre de 2020. 
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5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 12 de març de 2021, que 
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació i 
quanties resultants de la distribució de la participació de cada ens en els recursos 
del fons. Aquest sistema és el següent:  
 

Els ens participants al fons de prestació reben una aportació econòmica anual que 
es composa d’una aportació anual base -segons el tram poblacional- més una 
aportació anual variable segons les diferents actuacions practicades pels mateixos. 
 

a. Aportació anual base (ABE). L’aportació anual base total es correspon amb el 
80 % del pressupost del fons de prestació. Es fixa un import per a cada ens local 
destinatari, segons la seva pertinença a un tram poblacional.  

 

 Per una població de fins a 20.000 habitants 0            5.000,00 € 

 Per una població de 20.001 a 50.000 habitants 06.462,26 € 

 Per una població de 50.001 a 75.000 habitants 7.924,52 € 

 Per una població de 75.001 a 100.000 habitants 9.386,78 € 

 Per una població superior a 100.000 habitants 10.904,76 € 
 

La població de cada ens local destinatari es correspon amb la suma de la població de 
l’ens local, més la població dels municipis de la seva àrea d’influència (de cobertura 
de l’OLH i/o borsa de lloguer adscrita al programa de mediació per al lloguer social 
(BMLLS). 
 

Les dades de població es corresponen amb les últimes xifres oficials publicades per 
l’INE de revisió del Padró Municipal i els municipis de les àrees d’influència de cada 
ens local destinatari amb efectes en la data d’inici de la 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. 
 

b. Aportació anual variable (AVE). L’aportació anual variable total es correspon 
amb el 20 % del pressupost del fons de prestació. Aquesta és la suma de la 
quantia econòmica assignada als ens destinataris del fons de prestació segons 
les diferents actuacions practicades pels mateixos susceptibles de rebre un 
suport específic per part de Diputació de Barcelona. 

 

 Borsa d’Habitatge (BHE). Es fixa una quantia econòmica a cada ens destinatari 
on la seva ràtio individual es trobi entre el 25 % de les ràtios més elevades del 
conjunt d’ens. 

 

La ràtio és el nombre d’habitatges gestionats per la borsa de lloguer 
d’habitatge d’un ens envers la mitjana del conjunt de borses. Es fixa un 
coeficient per a cada ens local destinatari en funció del seu ràtio: 
 

o 1,00 pels ens locals amb ràtio superior a 1,25 vegades la mitjana de les 
borses. 
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o 0,50 pels ens locals on el ràtio es troba entre 1 i 1,25 vegades la mitjana de 
les borses sempre i quan l’any anterior el ràtio fos superior a 1,25 vegades. 

o 0,00 per la resta de casos. 
 

La quantia és igual a un import unitari per tram de població.  
 

No s’assignarà cap quantia en la resta de casos. 
 

Per a l’any de vigència del fons (2021), les dades pel càlcul dels ràtios 
(contractes nous i contractes vigents) es corresponent amb les dades oficials 
de l’AHC. 
 

 Cessió d’Habitatge (CHE). Es fixa una quantia econòmica a cada ens 
destinatari on la seva ràtio individual es trobi entre el 25 % de les ràtios més 
elevades del conjunt d’ens. 
 
La ràtio és el nombre d’habitatges gestionats pel programa de cessió 
d’habitatges d’un ens envers la mitjana del conjunt de programes de cessió. 
 
La quantia és igual a un import unitari per tram de població. 
 
No s’assignarà cap quantia en la resta de casos. 
 
Per a l’any de vigència del fons (2021), atès que no es pot disposar del 
conjunt de dades suficients pel càlcul de la ràtio, les quanties corresponents a 
aquesta actuació es distribuiran de forma unitària, per trams, per tots els ens 
destinataris. 

 

 Estructura (ETE). Es fixa una quantia unitària distribuïda, per trams, per tots els 
ens destinataris.  

 
En aquells casos on l’ens destinatari no compleixi amb la integritat de 
prestació de serveis d’habitatge, la quantia fixada es veurà disminuïda en un 
import igual al 30 % de l’aportació anual base que se l’hagi assignat.  
El concepte d’integritat comporta la tinença d’una estructura orgànica de 
serveis d’habitatge que tingui conveniada amb l’AHC la informació/gestió 
d’OLH i de Borsa de Lloguer adherida a la Xarxa de Mediació de Lloguer 
Social (XMLS).  
 
Per a l’any de vigència del fons (2021), les dades pel càlcul dels ràtios 
(convenis OLH i/o BMLS) es corresponent amb les dades oficials de l’AHC a 
31 de desembre de 2020. 
 
Diputació de Barcelona, en formulari facilitat, sol·licitarà als ens destinataris el 
lliurament d’aquella informació que consideri adient per a l’elaboració de la 
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distribució del fons a l’exercici 2021 d’acord amb les actuacions practicades 
definides. 

 
c. Aportació Anual. La quantia (euros) assignada a cadascun dels participants del 

fons de prestació és igual a la suma de les seves aportacions anuals base i 
variable tal que: 

 
AAE = ABE + AVE = ABE + (BHE + CHE - ETE) 

Nota 
AAE Aportació anual per ens  
ABE Aportació anual base per ens 
CAPE Coeficient assignat per actuacions practicades per ens 
AVE Aportació anual variable per ens 
BHE Quantia de l’actuació Borsa d’Habitatge 
CHE Quantia de l’actuació Cessió d’Habitatge 
ETE  Quantia de l’actuació Estructura 
 

6. La recollida, tractament i gestió de les dades necessàries per a la gestió del fons de 
prestació es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 38 del règim del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
7. La quantia total amb la qual es va dotar inicialment el fons i que finalment es 

proposa concedir és 600.000,00 euros. 
 
8. 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. 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, atribueix a la Junta de 
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
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Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Foment del lloguer i la 
gestió d’habitatge assequible” 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 

Aj. Artés P0801000A 21/Y/300741 4.300,00 2103000618 1 

Aj. Badalona P0801500J 21/Y/300740 13.052,55 2103000618 2 

Aj. Badia del Vallès P0831200A 21/Y/300739 4.300,00 2103000618 3 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 21/Y/300738 7.613,14 2103000618 4 

Aj. Berga P0802200F 21/Y/300737 5.800,00 2103000618 5 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/300736 5.800,00 2103000618 6 

Aj. Calella P0803500H 21/Y/300735 5.800,00 2103000618 7 

Aj. Cardona P0804600E 21/Y/300734 5.800,00 2103000618 8 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 21/Y/300733 8.607,89 2103000618 9 

Aj. Castellbisbal P0805300A 21/Y/300732 7.200,00 2103000618 10 

Aj. Castelldefels P0805500F 21/Y/300731 9.426,28 2103000618 11 

Aj. Cerdanyola del Vallès P0826600I 21/Y/300730 12.005,28 2103000618 12 

Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 21/Y/300729 11.239,41 2103000618 13 

Aj. El Masnou P0811700D 21/Y/300728 7.613,14 2103000618 14 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 21/Y/300727 12.005,27 2103000618 15 

Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B 21/Y/300726 7.613,14 2103000618 16 

Aj. Gavà P0808800G 21/Y/300725 9.602,64 2103000618 17 

Aj. Granollers P0809500B 21/Y/300724 10.715,77 2103000618 18 

Aj. Igualada P0810100H 21/Y/300723 7.613,14 2103000618 19 

Aj. L’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 21/Y/300722 13.052,55 2103000618 20 

Aj. La Llagosta P0810400B 21/Y/300721 4.300,00 2103000618 21 

Aj. Malgrat de Mar P0810900A 21/Y/300720 7.200,00 2103000618 22 

Aj. Manresa P0811200E 21/Y/300719 11.239,42 2103000618 23 

Aj. Martorell P0811300C 21/Y/300718 9.602,64 2103000618 24 

Aj. Mataró P0812000H 21/Y/300717 13.052,55 2103000618 25 

Aj. Molins de Rei P0812200D 21/Y/300716 9.602,64 2103000618 26 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B 21/Y/300715 9.426,28 2103000618 27 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J 21/Y/300714 7.613,14 2103000618 28 

Aj. Montornès del Vallès P0813500F 21/Y/300713 4.300,00 2103000618 29 

Aj. Olesa de Montserrat P0814600C 21/Y/300712 7.613,14 2103000618 30 

Aj. Parets del Vallès P0815800H 21/Y/300711 5.800,00 2103000618 31 

Aj. Ripollet P0817900D 21/Y/300710 7.613,14 2103000618 32 

Aj. Rubí P0818300F 21/Y/300709 11.239,42 2103000618 33 

Aj. Sabadell P0818600I 21/Y/300708 13.052,55 2103000618 34 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E 21/Y/300707 7.613,14 2103000618 35 

Aj. Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 21/Y/300706 7.613,14 2103000618 36 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació  Posició 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 21/Y/300705 11.239,42 2103000618 37 

Aj. Sant Celoni P0820100F 21/Y/300704 11.239,42 2103000618 38 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/300703 11.239,42 2103000618 39 

Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/300702 9.602,64 2103000618 40 

Aj. Sant Joan Despí P0821600D 21/Y/300701 9.602,64 2103000618 41 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 21/Y/300700 7.613,14 2103000618 42 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 21/Y/300699 5.800,00 2103000618 43 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 21/Y/300698 16.810,51 2103000618 44 

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 21/Y/300697 7.613,14 2103000618 45 

Aj. Sitges P0827000A 21/Y/300696 5.674,46 2103000618 46 

Aj. Terrassa P0827900B 21/Y/300695 16.810,55 2103000618 47 

Aj. Tordera P0828400B 21/Y/300694 5.800,00 2103000618 48 

Aj. Torelló P0828500I 21/Y/300693 5.800,00 2103000618 49 

Aj. Vic P0829900J 21/Y/300692 9.602,64 2103000618 50 

Aj. Viladecans P0830200B 21/Y/300691 12.005,27 2103000618 51 

Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C 21/Y/300690 9.602,64 2103000618 52 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 21/Y/300689 9.426,28 2103000618 53 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 21/Y/300688 14.407,91 

Operació comptable 
condicionada a la 

comptabilització de 
l’ajustament de valor 

 

Consell Comarcal de 
l’Anoia 

P5800006H 21/Y/300687 11.239,42 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 21/Y/300686 12.005,27 

Consell Comarcal del 
Bages 

P5800009B 21/Y/300685 11.239,42 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 21/Y/300684 9.797,85 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 21/Y/300683 7.613,14 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 21/Y/300682 10.715,77 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 21/Y/300681 13.052,55 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 21/Y/300680 6.500,00 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 21/Y/300679 11.239,41 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 21/Y/300678 13.052,55 

Mancomunitat de la Plana P0800024B 21/Y/300677 7.613,14 

 
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 
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i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari, i REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el 
sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  Posició  

G/50300/15100/46281 128.476,43 2102900154 1 

 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de cent vint-i-vuit mil quatre-cents 
setanta-sis euros amb quaranta-tres cèntims (128.476,43 €), 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 l’acord anterior: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/50300/15100/46581 120.863,29 

G/50300/15100/46381 7.613,14 

Import total 128.476,43 

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total de sis-cents mil euros (600.000,- €) 
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/50300/15100/46281 471.523,57  

G/50300/15100/46581 120.863,29 
Es condiciona a la regularització 

comptable aprovada en els acords 
anteriors 

G/50300/15100/46381 7.613,14 
Es condiciona a la regularització 

comptable aprovada en els acords 
anteriors 

Import total 600.000,00  

 
Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
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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 el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 
 
La no justificació, dins els terminis conferits, sense la concurrència de causa 
justificada, es podrà tenir present en la valoració del suport econòmic d’aquest 
fons en convocatòries successives. 
 

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. 

 
La justificació haurà d’anar acompanyada del formulari associat C4-041-20 

degudament complimentat. 
 

2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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 
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. 
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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. 
 
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 deu per cent de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies 
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
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de l’endemà de la 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. 

 
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.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de les subvencions 
atorgades, destinades a les explotacions forestals, empreses agrícoles - 
ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic, les entitats culturals i per les instal·lacions tèrmiques amb 
biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a 
l’exercici 2019, per un import de 43.125,18 € (Exp. núm. 2019/0002011).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 es va aprovar 
la convocatòria de concessió de subvencions a les explotacions forestals, empreses 
agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i entitats culturals, per activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals. 
 
Atès que posteriorment, en sessió de data 31 d’octubre de 2019 la Junta de Govern va 
aprovar la resolució d’aquesta convocatòria, d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat. 
 
Entre les subvencions atorgades es va concedir subvenció a les sol·licituds 
presentades pels beneficiaris següents:  
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

EF Montseny XXX7838XX Vives Conde, Josep Lluis Estassada de sotabosc 2.520,00 € 

EF Montseny B55328678 Turó de Grenys, SL 
Estassada de sotabosc. 
Finca “Can Viader” de Gualba 

2.520,00 € 

EF Montnegre XXX8965XX 
Gutierrez Perearnau, 
César 

Estassada de sotabosc, 
tractament fitosanitari 

2.160,00 € 

EF Montnegre XXX0661XX 
Marès de Saavedra, José 
Ramón 

Instal·lació plaques 
fotovoltaiques 

2.160,00 € 

EF Montnegre XXX0293XX 
Claramunt Ruscalleda, 
Maria Glòria 

Estassada de sotabosc a Can 
Terrades 

2.160,00 € 

ES Montseny F65192593 
Fem Ecologia de 
Muntanya al Pollel, SCCL 

Adhesió a la CETS 286,17 € 

ES Montseny J67394973 
Aula d’Entorn Rural Can 
Turró 

Procés d’adhesió a las CETS 
Montseny 

286,17 € 

ES Montseny G65434896 
Fundació Viver de Bell-
Lloc 

Procés d’adhesió a la cets 
Montseny i treballs millora i 
equipament del itinerari de 
natura Can Lluis 

4.286,50 € 

EAR Garraf E62450796 Son Siurell, CB Construcció tanca vinyes 3.500,00 € 

HAPA Montnegre G65734949 
Associació d’Amics 
Escoltes del Montnegre 

Rehabilitació de l’ermita de 
Sant Andreu de L’Arboceda 

4.050,00 € 

HAPA Montseny XXX1495XX Sánchez Pascual, Silvia 
Rehabilitació de la coberta de 
la Masia Cal Gavaller 

4.500,00 € 

HAPA Montseny XXX5505XX Casacuberta Vila, Eloi 
Reconstrucció de la teulada a 
Can Guillò del Serrat 

4.500,00 € 

BM Montseny XXX0904XX Pous Ribas, Josepa Instal·lació tèrmica biomassa 4.376,34 € 

EC Montesquiu Q0868039I Escola Segimon Comas 
Projecte de georeferenciació 
de continguts al Castell 
de Montesquiu 

750,00 € 

EC Montseny G58800723 
Associació el Sui de 
Festes i Tradicions 

Mostra del Carboneig a 
Cànoves 

800,00 € 

EC SLI G59367540 Club Muntanyenc Mollet 
XXIII Caminada de Muntanya 
Serralada de Marina 

800,00 € 

EC Montseny G65506115 
Associació CLOTS 
Arqueologia 

9ª campanya d’excavacions 
arqueològiques al jaciment 
ibèric del Puig del Castell de 
Samalús 

800,00 € 

HAPA Montseny XXX2444XX Miralles Cassina, Marta  
Arranjament de camí d’accés 
a Can Planes  

510,00 € 

EF S.Llorenç XXX1897XX Barata Martí, Antoni  
Estassada de sotabosc i 
treballs regeneració zones 
cremades  

2.160,00 € 

TOTAL 43.125,18 € 

 
Atès que les justificacions de les subvencions relacionades, amb aportació de 
justificants de despesa van ser presentades dins la data de termini establerta en les 
bases específiques de la convocatòria. 
 
Atès que el període d’execució establert a la convocatòria de subvencions era des de 
l’1 de gener de 2019 fins el 30 de juny de 2020, motiu pel qual la disposició de la 
despesa es va imputar a càrrec dels pressupostos dels anys 2019 i 2020. 
 
Atès que les subvencions atorgades a càrrec del pressupost de 2019, justificades i 
pendents de tramitar no s’han incorporat com a romanents en el pressupost 2021, 
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motiu pel qual cal procedir a tramitar el corresponent reconeixement de crèdit 
d’aquestes subvencions. 
 
Vist l’annex 4 de instruccions sobre reconeixements de crèdit, de la instrucció de la 
Intervenció General sobre diverses matèries de control intern de la Diputació de 
Barcelona, que disposa que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostaria 
la competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de competència originaria per aprovar la despesa. 
 
Atès que respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total 
de QUARANTA-TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
(43.125,18 €), existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent, així com també 
existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior exercici, havent-se 
realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat a dret indicat en els 
paràgrafs anteriors. 
 
Procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de QUARANTA-TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
(43.125,18 €), I autoritzar i disposar aquesta despesa, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries indicades del vigent pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals. 
 
Atès que l’article 176.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març (en endavant TRLHL), estableix que amb càrrec 
als crèdits de cada pressupost només podran aplicar-se obligacions que s’efectuïn en 
l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenament i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 
(BOPB 19.12.2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de les subvencions atorgades en la 
convocatòria, a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses 
de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats 
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs 
naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2019, per un import de 
QUARANTA-TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
(43.125,18 €), en base als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució i 
que es relacionen a continuació:  
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subv. 
Import 

Ap. Pressupost Op. Compta  PS 

EF Montseny XXX7838XX 
Vives Conde, 
Josep Lluis 

Estassada de 
sotabosc 

2.520,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 1 

EF Montseny B55328678 
Turó de 
Grenys, SL 

Estassada de 
sota bosc. 

2.520,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 2 

EF Montnegre XXX8965XX 
Gutiérrez 
Perearnau, 
César 

Estassada 
sotabosc, 
tracta  
fitosanitari 

2.160,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 3 

EF Montnegre XXX0661XX 
Marès de 
Saavedra, 
José Ramón 

Instal·lació 
plaques 
fotovoltaiques 

2.160,00 € G/50402/17230/47900 
 

2103000360 4 

EF Montnegre XXX0293XX 

 

Claramunt 
Ruscalleda, 
Maria Glòria 

Estassada de 
Sotabosc Can 
Terrades 

2.160,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 5 

ES Montseny F65192593 

Fem Ecologia 
de Muntanya 
al Pollel, 
SCCL 

Adhesió a la 
CETS 

286,17 € G/50402/17230/47900 2103000360 6 

ES Montseny J67394973 
Aula d’Entorn 
Rural Can 
Turró 

Procés 
d’adhesió 
CETS 
Montseny 

286,17 € G/50402/17230/47900 2103000360 7 

ES Montseny G65434896 
Fundació 
Viver de Bell-
Lloc 

Procés 
d’adhesió cets 
millora equipa-
ment itinerari 
natura Can 
Lluis 

4.286,50 € G/50402/17230/77000 2103000360 8 

EAR Garraf E62450796 
Son Siurell, 
CB 

Construcció  
tanca vinyes 

3.500,00 € G/50402/17230/77000 2103000360 9 

HAPA Montnegre G65734949 

Associació 
d’Amics 
Escoltes del 
Montnegre 

Rehabilitació 
l’ermita Sant 
Andreu 
L’Arboceda 

4.050,00 € G/50402/17230/78900 2103000360   10 

HAPA Montseny XXX1495XX 
Sánchez 
Pascual, Silvia 

Rehabilitació 
coberta Masia 
Cal Gavaller 

4.500,00 € G/50402/17230/78900 2103000360   11 

HAPA Montseny XXX5505XX 
Casacuberta 
Vila, Eloi 

Reconstrucció 
teulada Can 
Guillò Serrat 

4.500,00 € G/50402/17230/78900 2103000360 12 

BM Montseny XXX0904XX 
Pous Ribas, 
Josepa 

Instal·lació 
tèrmica 
biomassa 

4.376,34 € G/50402/17230/78900 2103000360 13 

EC Montesquiu Q0868039I 
Escola 
Segimon 
Comas 

Projecte geo-
referenciació 
continguts 
Castell 
Montesquiu 

750,00 € G/50402/17230/48901 2103000360 14 

EC Montseny G58800723 
Associació el 
Sui de Festes i 
Tradicions 

Mostra 
Carboneig a 
Cànoves 

800,00 € G/50402/17230/48901 2103000360 15 

EC SLI G59367540 
Club 
Muntanyenc 
Mollet 

XXIII 
Caminada 
Muntanya 
SMA 

800,00 € G/50402/17230/48901 2103000360 16 

EC Montseny G65506115 
Associació 
CLOTS 
Arqueologia 

9ª campanya 
d’excavacions 
arqueològiques 
Puig Castell 

800,00 € G/50402/17230/48901 2103000360 17 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subv. 
Import 

Ap. Pressupost Op. Compta  PS 

Samalús 

HAPA Montseny XXX2444XX 
Miralles 
Cassina, 
Marta 

Arranjament 
camí d’accés 
Can Planes 

510,00 €  G/50402/17230/78900 2103000360 18 

EF S.Llorenç XXX1897XX 
Barata Martí, 
Antoni  

Estassada de 
sotabosc i 
treballs 
regeneració 
zones 
cremades  

2.160,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 19 

TOTAL 43.125,18 € 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa a càrrec de les aplicacions 
pressupostaries corresponents a l’exercici 2021 i per la quantitat de QUARANTA-
TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (43.125,18 €), 
següents: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subv. 
Import 

Ap. Pressupost Op. Compta  PS 

EF Montseny XXX7838XX 
Vives Conde, 
Josep Lluis 

Estassada de 
sotabosc 

2.520,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 1 

EF Montseny B55328678 
Turó de 
Grenys, SL 

Estassada de 
sota bosc. 

2.520,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 2 

EF Montnegre XXX8965XX 
Gutiérrez 
Perearnau, 
César 

Estassada 
sotabosc, 
tracta  
fitosanitari 

2.160,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 3 

EF Montnegre XXX0661XX 
Marès de 
Saavedra, 
José Ramón 

Instal·lació 
plaques 
fotovoltaiques 

2.160,00 € G/50402/17230/47900 
 

2103000360 4 

EF Montnegre XXX0293XX 

 

Claramunt 
Ruscalleda, 
Maria Glòria 

Estassada de 
Sotabosc Can 
Terrades 

2.160,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 5 

ES Montseny F65192593 

Fem Ecologia 
de Muntanya 
al Pollel, 
SCCL 

Adhesió a la 
CETS 

286,17 € G/50402/17230/47900 2103000360 6 

ES Montseny J67394973 
Aula d’Entorn 
Rural Can 
Turró 

Procés 
d’adhesió 
CETS 
Montseny 

286,17 € G/50402/17230/47900 2103000360 7 

ES Montseny G65434896 
Fundació 
Viver de Bell-
Lloc 

Procés 
d’adhesió cets 
millora equipa-
ment itinerari 
natura Can 
Lluis 

4.286,50 € G/50402/17230/77000 2103000360 8 

EAR Garraf E62450796 
Son Siurell, 
CB 

Construcció 
tanca vinyes 

3.500,00 € G/50402/17230/77000 2103000360 9 

HAPA Montnegre G65734949 

Associació 
d’Amics 
Escoltes del 
Montnegre 

Rehabilitació 
l’ermita Sant 
Andreu 
L’Arboceda 

4.050,00 € G/50402/17230/78900 2103000360   10 

HAPA Montseny XXX1495XX 
Sánchez 
Pascual, Silvia 

Rehabilitació 
coberta Masia 
Cal Gavaller 

4.500,00 € G/50402/17230/78900 2103000360   11 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subv. 
Import 

Ap. Pressupost Op. Compta  PS 

HAPA Montseny XXX5505XX 
Casacuberta 
Vila, Eloi 

Reconstrucció 
teulada Can 
Guillò Serrat 

4.500,00 € G/50402/17230/78900 2103000360 12 

BM Montseny XXX0904XX 
Pous Ribas, 
Josepa 

Instal·lació 
tèrmica 
biomassa 

4.376,34 € G/50402/17230/78900 2103000360 13 

EC Montesquiu Q0868039I 
Escola 
Segimon 
Comas 

Projecte geo-
referenciació 
continguts 
Castell 
Montesquiu 

750,00 € G/50402/17230/48901 2103000360 14 

EC Montseny G58800723 
Associació el 
Sui de Festes i 
Tradicions 

Mostra 
Carboneig a 
Cànoves 

800,00 € G/50402/17230/48901 2103000360 15 

EC SLI G59367540 
Club 
Muntanyenc 
Mollet 

XXIII 
Caminada 
Muntanya 
SMA 

800,00 € G/50402/17230/48901 2103000360 16 

EC Montseny G65506115 
Associació 
CLOTS 
Arqueologia 

9ª campanya 
d’excavacions 
arqueològique
s Puig Castell 
Samalús 

800,00 € G/50402/17230/48901 2103000360 17 

HAPA Montseny XXX2444XX 
Miralles 
Cassina, 
Marta 

Arranjament 
camí d’accés 
Can Planes 

510,00 €  G/50402/17230/78900 2103000360 18 

EF S. Llorenç XXX1897XX 
Barata Martí, 
Antoni  

Estassada de 
sotabosc i 
treballs 
regeneració 
zones 
cremades  

2.160,00 € G/50402/17230/47900 2103000360 19 

TOTAL 43.125,18 € 

 
Tercer. Notificar la present resolució als beneficiaris pel seu coneixement i efectes.” 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
desestimació de les al·legacions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la 
revocació definitiva de les subvencions atorgades als Ajuntaments de Cabrils, 
Cardedeu, Les Masies de Voltregà, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria 
de Palautordera, Vacarisses i Granollers, per a la instal·lació de calderes i/o 
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets 
(Exp. núm. 2018/0007037).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. El 10 de maig de 2018, la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de Junta de 
Govern, va aprovar la convocatòria (núm. 201820185120009963) que incorpora 
les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals 
alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019. 
En les bases específiques es va preveure un termini d’execució fins el 30 de 
setembre de 2019 i de justificació fins el 16 d’octubre de 2019. 
 

2. Posteriorment, per acord de Junta de Govern de 19 de juliol es va aprovar la 
concessió de les subvencions de referència a diferents ajuntaments, entre els 
quals hi consten els Ajuntaments de Cabrils per un import de 133.157,54 €, 
Cardedeu per un import de 86.542,55 €, Les Masies de Voltregà per un import de 
37.306,73 €, Manresa per un import de 152.902,64 €, Sant Boi de Llobregat per un 
import de 233.540,73 €, Santa Maria de Palautordera per un import de 
210.804,67 €, Vacarisses per un import de 67.011,76 € i Granollers per un import 
de 199.498,57 €. 

 
3. Per Decret núm. 9806 de 13 de setembre de 2019 de la Diputació de Barcelona, 

es resol l’aprovació de l’ampliació dels terminis d’execució i justificació per als 
treballs objecte de la subvenció per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor 
municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets pels anys 2018 i 
2019 als ajuntaments de Manresa, Granollers, La Garriga i Sant Boi de Llobregat. 

 
4. L’Ajuntament de Granollers va justificar la quantitat de 136.835,26 €, la qual els hi 

fou abonada, quedant pendents de justificar els 62.663,31 € restants. La resta 
d’Ajuntaments esmentats no van justificar les quantitats concedides. 

 
5. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va entrar en data 31 de juliol de 2020 via 

EACAT, una sol·licitud de modificació del termini d'execució i presentació de 
justificacions de la subvenció atorgada. 

 
6. Tenint en compte que el termini per justificar va finalitzar, d’acord amb l’establert 

en les bases específiques, es va aprovar per acord núm. 425/20 de la Junta de 
Govern, de data 17 de setembre de 2020, la revocació inicial de les subvencions 
concedides en la seva totalitat pel que fa als Ajuntaments de Cabrils, Cardedeu, 
Les Masies de Voltregà, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria de 
Palautordera i Vacarisses, i la revocació inicial i parcial la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Granollers en la quantitat no justificada. 

 
7. Els Ajuntaments de Cabrils, Cardedeu, Les Masies de Voltregà, Manresa, Santa 

Maria de Palautordera i Vacarisses, no van presentar cap recurs contra l’acord de 
la Junta de Govern pel qual es va aprovar la revocació inicial. 
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8. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va presentar en data 26 d’octubre de 2020 
al·legacions a l’acord de la Junta de Govern de 17 de setembre de 2020 relatiu a 
la revocació inicial de la subvenció atorgada, així com d’estimació de la pròrroga 
formulada en la sol·licitud de 31 de juliol de 2020, per tal que se li atorgui una 
pròrroga extraordinària per causa de força major, a fi i efecte de poder executar 
els treballs objecte de la subvenció en període no lectiu de l’any 2021, sol·licitant 
un nou termini d’execució fins el 13 de setembre de 2021 i de justificació fins a 30 
de setembre de 2021. 

 
9. Vist l’informe tècnic de 5 de febrer de 2021, la petició de pròrroga es va fer en data 

31 de juliol de 2020, ja finalitzat el termini, pel qual no pot ser admesa. També cal 
especificar que tot i l’obligació de resoldre que té l’Administració, si no s’obté 
pronunciament exprés per part d’aquesta, en aquest cas el silenci és 
desestimatori. Així mateix, tal i com recull el número 23 de les bases reguladores 
aprovades per la Junta de Govern de 10 de maig de 2018 de la Diputació de 
Barcelona, el termini d’execució tan sols pot ser modificat abans de la finalització 
del termini d’execució de l’activitat subvencionada: “Amb posterioritat a l'acord de 
concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat 
subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució i altres obligacions, quan 
no es perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració de les 
condicions que van determinar la concessió de la subvenció". 

 

10. Les quantitats concedides es van incorporar com a romanents per al pressupost 
2020, però no es van incorporar al pressupost 2021, pel qual no es disposa de 
crèdit en el pressupost vigent. 

 

Fonaments de dret 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 

2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 
OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que 
va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017. 

 

3. Per acord de Junta de Govern núm. 230/18, de data 10 de maig de 2018, es va 
aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions a diversos 
ajuntaments de la província de Barcelona, per a la instal·lació de calderes i/o 
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xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, pels 
anys 2018 i 2019. 

 

4. L’OGS 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. 

 

5. L’article 23.2 de la LGS regula la convocatòria iniciada d’ofici per l’òrgan 
competent en els procediments de concessió en règim de concurrència 
competitiva. Tanmateix, l’OGS preveu en el Títol V la regulació corresponent al 
procediment de concurrència competitiva. 

 

6. 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 de la LGS, i a l’article 
19.2 de l’OGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), es va publicar en data 17 de maig de 2018 un extracte 
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 
398578. 

7. 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 de la LGS, així com a 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es va comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 

8. L’article 32.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, preveu que tant la petició dels interessats com la 
decisió sobre l’ampliació dels terminis establerts, s’han de produir en tot cas, 
abans del venciment del termini de què es tracti, i que en cap cas pot ser objecte 
d’ampliació un termini ja vençut. 

 

9. L’article 48 de l’Ordenança preveu la revocació de les subvencions concedides. 
 

10. Per acord de Junta de Govern núm. 425/20, de data 17 de setembre de 2020, es 
va aprovar la revocació inicial de les subvencions concedides en la seva totalitat 
pel que fa als Ajuntaments de Cabrils, Cardedeu, Les Masies de Voltregà, 
Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria de Palautordera i Vacarisses, i la 
revocació inicial i parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Granollers 
en la quantitat no justificada. 
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11. Vist l'article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que preveu que l'òrgan administratiu que 
iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la forma del seu inici, 
podrà disposar, d'ofici o a instància de part, la seva acumulació a altres amb els 
que guardi identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix 
òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment. 

 

12. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
3.3 b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, dictada en execució del Decret número 14600 de data 16 de desembre de 
2019, i publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2019.  

 

En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 

Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat contra l’acord de la Junta de Govern núm. 425/20 de data 17 de setembre de 
2020 d’aprovació de la revocació inicial de les subvencions concedides. 
 

Segon. APROVAR la revocació definitiva de les subvencions concedides en la seva 
totalitat pel que fa als Ajuntaments de Cabrils, Cardedeu, Les Masies de Voltregà, 
Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria de Palautordera i Vacarisses, d’acord 
amb els imports següents: 
 

Ajuntament de Cabrils 133.157,54 € 

Ajuntament de Cardedeu 86.542,55 € 

Ajuntament de Les Masies de Voltregà 37.306,73 € 

Ajuntament de Manresa 152.902,64 € 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 233.540,73 € 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 210.804,67 € 

Ajuntament de Vacarisses 67.011,76 € 
 

Tercer. APROVAR la revocació definitiva i parcial de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Granollers en la quantitat no justificada, per import de seixanta-dos mil 
sis-cents seixanta tres euros, amb trenta-un cèntims (62.663,31 €).  
 

Quart. COMUNICAR la revocació d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 

Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
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Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 

22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a través de 
Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona, 2020-
2023, amb la incorporació de la Fundació Cecot Innovació (Exp. núm. 
2020/1276).- 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. Diputació de Barcelona i CECOT van subscriure, amb data 27 de juliol de 2020 (ref. 
reg. C 160/2020), un Conveni de col·laboració per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a través de Centres 
Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona, amb un pressupost 
màxim, impostos indirectes inclosos, de tres-cents seixanta-quatre mil cinc-cents 
euros (364.500,00 €), dels quals, es va preveure que l’aportació econòmica màxima 
a realitzar per part de la Diputació de Barcelona seria de dos-cents setanta-tres mil 
tres-cents setanta-cinc euros (273.375,00 €), i l’aportació econòmica màxima a 
realitzar per part de CECOT seria de noranta-un mil cent vint-i-cinc euros 
(91.125,00 €). 

 
2. La minuta del Conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en data 9 de juliol de 2020 (ref. reg. AJG 319/20). 
 
3. En compliment de l’esmentat Conveni, CECOT consta com a entitat beneficiària de 

l’aportació dinerària de la Diputació de Barcelona. 
 
4. En data 26 d’agost de 2020 es va dur a terme un primer pagament avançat a favor 

de CECOT per un import de 35.000,00 euros. 
 
5. En data 2 de març de 2021, un cop presentat l’informe de seguiment i liquidació de 

les despeses de l’anualitat 2020 per part de CECOT, aprovat per la Comissió de 
Seguiment, reunida en data 12 de febrer de 2021, es va dur a terme la 
compensació de l’import avançat de 35.000,00 euros i el reintegrament a favor de 
CECOT de l’import de 3.099,77 euros, en concepte de liquidació de l’anualitat 2020. 

 
6. Amb posterioritat a la data de signatura del Conveni, les parts signatàries han 

considerat adient incorporar al Conveni a la Fundació Cecot Innovació, pels 
següents motius:  
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 la Fundació Cecot Innovació va ser constituïda per CECOT, el 9 d’abril de 1996 
amb l’objectiu de promoure la innovació de les empreses, fomentar l’ocupació i la 
prestació de serveis i auxilis necessaris per a la millora de la gestió i 
organització, entre d’altres. 

 

 Des de l’any 2016 CECOT té subscrit un Conveni de col·laboració amb la 
Fundació Cecot Innovació. En virtut d’aquest Conveni, vigent en l’actualitat, 
CECOT pot delegar a Fundació Cecot Innovació el desenvolupament, l’execució 
i justificació de projectes, convenis i contractes subvencionats i/o cofinançats, 
donant compliment als objectius, missions i finalitats d’ambdues entitats i amb 
estricte compliment dels seus respectius objectes socials. 

 

 D’acord amb el que s’estableix al propi Conveni entre CECOT i Fundació Cecot 
Innovació, en aquest sentit, les funcions de responsabilitat de la Fundació Cecot 
Innovació són les següents, entre d’altres: 

 
- Preparar les sol·licituds per poder participar en els projectes que la CECOT li 

delegui. 
- El desenvolupament i execució de les accions pròpies dels projectes delegats 

per la CECOT i que hagin sigut atorgats. 
- La justificació tècnica i econòmica dels mateixos seguint les directrius que 

indiqui l’organisme subvencionador. 

- La coordinació i seguiment dels recursos humans i tècnics per a garantir la 
correcta execució dels projectes. 

- Atendre les incidències que es puguin derivar de les justificacions tècniques i 
econòmiques un cop presentades a les administracions corresponents. 

- El seguiment del cobrament de les subvencions o de les factures generades 
com a conseqüència de l’execució dels projectes. 
 

7. L’objecte del Conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i CECOT per a 
la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a 
través de Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona, 
2020-2023, està perfectament enquadrat en les activitats pròpies de la Fundació 
Cecot Innovació. Per aquest motiu, CECOT i Diputació de Barcelona, de comú 
acord, i amb la conformitat del Comitè Director, segons acord pres en reunió de 
data 1 de desembre de 2020, consideren adient la inclusió de l’esmentada Fundació 
en el Conveni, mitjançant l’aprovació de la corresponent Addenda. 

 
8. La Fundació Cecot Innovació s’incorporarà al Conveni com a part beneficiària de 

l’aportació dinerària de Diputació de Barcelona. En conseqüència, CECOT ja no 
rebrà cap més aportació econòmica de Diputació de Barcelona. A partir de la 
signatura de l’Addenda d’incorporació al Conveni de la Fundació Cecot Innovació 
serà aquesta Fundació la que rebi les aportacions dineràries de Diputació de 
Barcelona, segons el règim de pagament establert al Conveni. 
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9. La incorporació de la Fundació Cecot Innovació al Conveni inicialment signat per 
Diputació de Barcelona i CECOT comporta necessàriament la modificació de bona 
part dels pactes continguts a l’esmentat conveni. Per tal de facilitar l’aplicació del 
Conveni, es considera adient aprovar una Addenda que unifiqui el Conveni inicial i 
les modificacions introduïdes, per tal d’incloure tots els pactes en un únic document, 
que substituirà el text del Conveni inicial. 

 
És per tot l’exposat que el Servei de Teixit Productiu ha proposat l’aprovació de 
l’Addenda al Conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i CECOT per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a través 
de Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona, 2020-
2023, en relació amb la incorporació de la Fundació Cecot Innovació, com a part 
signatària del Conveni i com a entitat beneficiària de l’aportació econòmica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
S’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a l’expedient.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
2. Vist el que disposa l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
3. Vistos els 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 (ROAS). 
 
4. Per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), així com als articles 3, 
4 i 7 del Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades 
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics, 
publicat al BOE de 30 de març de 2019, procedeix comunicar la concessió 
d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
5. Vist l'apartat 3.4.k.3) de la Refosa 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB en data 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 
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Primer. APROVAR la incorporació de la Fundació Cecot Innovació al Conveni de 
col·laboració entre Diputació de Barcelona i la patronal CECOT (Confederació 
Empresarial Comarcal de Terrassa) per a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a través de Centres Locals de Serveis a les 
Empreses de la província de Barcelona, 2020-2023, signat en data 27 de juliol de 
2020, (ref. reg. C 160/2020). 
 
Segon. APROVAR l’Addenda a l’esmentat Conveni derivada de la incorporació de la 
Fundació Cecot Innovació, així com de la inclusió de la resta de modificacions al text 
del Conveni inicial, resultant el text refós que es transcriu a continuació:  
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
CECOT PER A LA CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA 
D’EMPRESES (REEMPRESA) A TRAVÉS DE CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES 
EMPRESES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, 2020-2023, EN RELACIÓ A LA 
INCORPORACIÓ DE LA FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Diputació de Barcelona, representada per l’Il·lma. Sra. Eva Ma. Menor Cantador, Presidenta 
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, en virtut del que 
disposa l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de 16 
de desembre de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 
de desembre de 2019, assistida per la Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
(ref. reg. 2446/20) de 13 de març de 2020, publicat al BOPB de data 16 de març de 2020. 
 
CECOT, proveïda de NIF G 58195686, entitat representada en aquest acte pel president, el 
Sr. Antoni Abad Pous, facultat segons escriptura d'apoderament de data 24 de gener de 
2011, atorgada davant la Notària Sra. Eva María Corbal San Adrián amb número de protocol 
69, càrrec que manifesta vigent i suficient a aquests efectes. 
 
La Fundació Cecot Innovació, proveïda de NIF G61097994, representada pel Sr. Oriol Alba 
Sendra amb DNI XXX98.81XX, en qualitat de Secretari del Patronat i d’apoderat, facultat per 
a aquest acte en virtut de l’escriptura pública núm.106, de data 15 de gener de 2021, 
atorgada davant del Sr. Fernando Pérez-Sauquillo Conde, Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Notaris de Catalunya, document que declara vigent i suficient a aquests efectes. 
 

MANIFESTEN 
 

I. Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç (en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de creació, 
consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la 
província de Barcelona. 
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II. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADETC, 
sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als 
ens locals de la província per a la realització d'accions destinades a afavorir la 
consolidació de l'activitat econòmica, apropant i proveint els recursos i serveis 
adequats a les seves necessitats. 

 

III. Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la província de Barcelona 
posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels seus territoris, 
personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i creixement 
empresarial. Segons dades corresponents a l’any 2019, hi ha 96 ens locals 
proveïdors de serveis a les empreses que han atès prop de 36.000 empreses i a 
gairebé 75.000 persones emprenedores, prestant serveis de sensibilització 
empresarial, assessorament i informació.  

 

IV. CECOT, a través de la Fundació Cecot Innovació, amb la col·laboració 
d’AUTOOCUPACIÓ, la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a 
Catalunya, ha creat el Centre de Reempresa de Catalunya, per impulsar un nou 
model d’emprenedoria, pel qual una persona emprenedora pren el testimoni en la 
gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar 
l’activitat, salvaguardant el patrimoni empresarial individual i col·lectiu. 

 

V. El Centre de Reempresa de Catalunya és el mercat de compravenda de petites i 
mitjanes empreses de Catalunya. Un mecanisme que posa en contacte a totes 
aquelles persones agents titulars d’una activitat empresarial que no volen o no poden 
continuar-la (les empreses cedents) amb tots aquells agents que prefereixen donar 
continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova (les persones 
reemprenedores). 

 

VI. A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en funcionament, 
finalitzen la seva activitat per la inexistència de persones que agafin el relleu en la 
seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa per al territori. 

 
Aquest podria ser el cas de moltes empreses familiars, de les quals tan sols un 15 % 
arriben a la tercera generació. 

 

VII. En els darrers anys s’han dedicat molt esforços a fomentar i facilitar la creació 
d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços, no es 
pot oblidar que, tan important com la creació, si no més, és el fet d’afavorir la 
continuïtat i creixement de les empreses ja existents. Un dels aspectes a considerar 
en relació amb aquesta tasca de recolzament a empreses ja constituïdes, és 
l’orientació i el suport en el seu procés de cessió de l’activitat, quan les seves 
circumstàncies ho requereixin. 

 

VIII. L’experiència permet concloure que el 17 % de les persones emprenedores ateses 
pels CLSE són de perfil reemprenedor. 

 

IX. Un 30 % de les operacions de compravenda en aquests 8 anys han estat reempreses 
per persones que estaven en situació d’atur. 

 

http://www.diba.cat/web/promoeco/teixit/consolidacio
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X. Segons un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, s’estimava que en 
els propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 193.000 treballadors estarien 
involucrades en processos de Reempresa a la província de Barcelona. 

 

XI. Així mateix de l’experiència dels darrers 8 anys amb 2.926 empreses cedents 
usuàries, les motivacions per vendre l’empresa són per aquest ordre: jubilació (28 %), 
motius personals (13 %), canvi de professió (11 %), salut (8 %), impossibilitat de 
portar el negoci (7 %), manca de temps (7 %), desavinences entre els socis (6 %), 
canvi de domicili (5 %), cansament (5 %), jubilació anticipada (3 %), cerca d’inversor 
(1 %) i altres (5 %). 

 

XII. Diputació de Barcelona i CECOT van signar un Conveni de col·laboració el 20 de 
setembre de 2012 per desenvolupar el projecte d’implantació local de la Reempresa 
als CLSE de la província de Barcelona, amb un termini de vigència fins al 31 de 
desembre de 2015. 

 

XIII. Durant els anys 2013 i 2014 es van signar tres models d’acord de col·laboració amb 
els principals ens locals de la província per a esdevenir punts locals Reempresa fins 
arribar a un nombre de 35 punts homologats. 

 

XIV. A través de l’esmentat Conveni de col·laboració 2012-2015 es van assolir molt 
satisfactòriament els objectius previstos en relació a la implantació de la Reempresa 
al territori: 

 
- 35 punts locals Reempresa plenament operatius. 
- Creació d’un únic mercat a Catalunya suportat per un sol portal web. 
- 2.248 nous usuaris atesos i candidats a iniciar processos de reempresa. 
- 256 empreses salvades que representen 947 llocs de treball i 13.748.475,00 € 

d’inversió induïda. 
 

XV. Un cop finalitzat el període d’implantació, i d’acord amb les consideracions de millora 
recollides per totes les parts, es va afrontar una nova etapa per consolidar el model 
de la Reempresa, aportant nous mecanismes de suport als punts locals Reempresa 
adients a aquest nou període. 

 

XVI. Diputació de Barcelona i CECOT varen signar, per al període 2016-2019, un altre 
conveni de col·laboració per al desenvolupament del servei Reempresa a través dels 
CLSE de la província de Barcelona. L’objecte del conveni ha estat el de donar suport i 
apoderament als diversos punts locals Reempresa a través d’activitats de difusió, 
formació, intercanvi, resolució de dubtes i acompanyament personalitzat professional. 

 

XVII. Addicionalment al Conveni abans mencionat, es va apostar per un nou i intens impuls 
que assegurés una resposta adequada a la demanda que es preveia es triplicaria en 
els propers anys, que permetés incrementar la dedicació del personal dels punts 
locals Reempresa, que la contribució als resultats fos menys desigual entre ells i que 
finalment assegurés la total cobertura territorial de la província. 

 

XVIII. Per a donar resposta a aquests reptes de consolidació i creixement, Diputació de 
Barcelona, va aprovar, per al període 2016-2019, els convenis específics entre 
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aquesta corporació i els 35 ens locals i altres entitats per establir un sistema de 
finançament dels punts locals Reempresa en base als resultats dels mateixos. El 
sistema de finançament posat en marxa en aquest segon conveni es va orientar cap a 
la consecució de valor públic, és a dir, quant major ha estat l’impacte i els resultats de 
cadascun dels punts locals Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en 
conseqüència més llocs de treball salvaguardats i inversió induïda, més finançament 
s’ha obtingut. Atès que les casuístiques de suport i participació dels punts locals 
Reempresa són complexos, es varen definir un conjunt de mòduls que donaven 
resposta a cadascuna d’elles de manera equitativa i estimuladora. 

 

XIX. A través dels esmentats convenis de col·laboració pel període 2016-2019, es van 
assolir els següents resultats en relació a la consolidació i creixement de la 
Reempresa al territori: 

 
- 35 punts locals Reempresa consolidats, aportant una cobertura del 100 % de la 

província gràcies als acords de supramunicipalitat. 
- Destinar prop de 2 M€ al finançament dels 35 punts locals Reempresa per a 

l’acompliment dels resultats de les seves actuacions. 
- 6.880 empreses cedents i persones reemprenedores ateses i candidats a iniciar 

processos de Reempresa. 
- 946 empreses salvades que representen 2.890 llocs de treball i prop de 40,85 M€ 

d’inversió induïda. 
 

XX. En el transcurs del procés de definició del conveni de col·laboració 2020-2023, ha 
tingut lloc la crisi sanitària derivada de la COVID-19, amb un impacte immediat en el 
teixit productiu, i molt especialment en autònoms i petites empreses. Aquest fet, de 
repercussions encara no acotades, obliga a reforçar el programa amb activitats 
específiques derivades de la nova situació. 

 
De la mateixa manera, el brot epidèmic ha modificat les relacions interpersonals i 
laborals, fent necessari cert replantejament de la modalitat de realització d'algunes de 
les activitats que es duen a terme, reforçant molt especialment la modalitat a 
distància. 
 

XXI. Diputació de Barcelona, CECOT i la Fundació Cecot Innovació reconeixen una 
voluntat comuna de col·laborar amb l’objectiu de dotar als punts locals Reempresa de 
les eines i mecanismes específics per a la consolidació de la Reempresa, amb 
l’establiment de programes conjunts i de recolzament al territori, per donar suport a la 
continuïtat de les empreses. 

 

XXII. Des de l’any 2016 CECOT té subscrit un conveni de col·laboració amb la Fundació 
Cecot Innovació, actualment vigent. En virtut d’aquest conveni la CECOT pot delegar 
a l’esmentada Fundació el desenvolupament, l’execució i justificació de projectes, 
convenis i contractes subvencionats i/o cofinançats, donant compliment als objectius, 
missions i finalitats d’ambdues entitats i amb estricte compliment dels seus respectius 
objectes socials. 
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D’acord amb el que s’estableix al propi Conveni entre CECOT i Fundació Cecot 
Innovació, en aquest sentit, les funcions de responsabilitat de la Fundació Cecot 
Innovació són les següents, entre d’altres: 
 
- Preparar les sol·licituds per poder participar en els projectes que la CECOT li 

delegui. 
- El desenvolupament i execució de les accions pròpies dels projectes delegats per 

la CECOT i que hagin sigut atorgats. 

- La justificació tècnica i econòmica dels mateixos seguint les directrius que indiqui 
l’organisme subvencionador. 

- La coordinació i seguiment dels recursos humans i tècnics per a garantir la 
correcta execució dels projectes. 

- Atendre les incidències que es puguin derivar de les justificacions tècniques i 
econòmiques un cop presentades a les administracions corresponents. 

- El seguiment del cobrament de les subvencions o de les factures generades com a 
conseqüència de l’execució dels projectes. 

 
Tenint en compte la vinculació existent entre CECOT i la Fundació Cecot Innovació, i 
l’experiència d’aquesta en l’execució i justificació de convenis, es considera oportú 
que l’esmentada fundació s’incorpori al Conveni formalitzat inicialment per Diputació 
de Barcelona i CECOT.  

 

XXIII. Per tal de regular els compromisos que assumiran les parts, s’ha procedit a elaborar 
la present Addenda al Conveni de col·laboració, on consta el text del conveni amb les 
modificacions incorporades i per tant substitueix el conveni inicial signat en data 27 de 
juliol de 2020. 

 

XXIV. La minuta de l’Addenda al Conveni ha estat aprovada per dictamen número 
xxxx/2021 de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona celebrada en sessió de 
data xx/xx/2021.  

 

La Diputació de Barcelona trametrà la present Addenda al 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. 
 

Les parts es reconeixen recíprocament competència per subscriure la present addenda al 
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen 
d’acord amb els següents 

 
PACTES 

 
Primer. OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte del present Conveni és regular les relacions de col·laboració entre Diputació de 
Barcelona, CECOT i la Fundació Cecot Innovació, per a la consolidació i desenvolupament 
de la compravenda d’empreses (Reempresa) a través de Centres Locals de Serveis a les 
Empreses de la província de Barcelona, 2020-2023.  
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La finalitat és apoderar els punts locals Reempresa per tal que puguin continuar oferint la 
Reempresa dins la seva cartera de serveis, mitjançant serveis d’intermediació i 
acompanyament als processos de Reempresa, adreçats a les potencials persones cedents i 
reemprenedores locals. 
 
Segon. DESTINATARIS 
 
Els destinataris del programa són els punts locals Reempresa amb els quals s’han establert 
acords de col·laboració durant la vigència dels anteriors convenis de col·laboració (2012-
2015 i 2016-2019), facilitant eines, formació i mecanismes per a l’orientació i 
l’assessorament a les potencials empreses cedents i persones reemprenedores i amb els 
que s’han establert els acords de col·laboració per al període 2020-2023. 
 
Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR  
 
El Projecte està integrat per les activitats següents: 
 
1. Coordinació i direcció 
 
2. Market Place 
 

2A Millores i manteniment del market place (llicències). 
2B Adaptacions informàtiques per la justificació de mòduls. 

 
3. Actes públics 
 

3A Actes públics i de reconeixement. 
3B Matinals de la Reempresa 

4. Formació i especialització 
 

4A Formació inicial. 
4B Formació avançada. 
4C Càpsules especialitzades. 

 
5. Materials 
 

5A Materials de difusió i comunicació. 
5B Landing Pages. 

 
6. Suport tècnic 
 

6A Help desk en la gestió del market place. 
6B Assistència a processos d'acompanyament (a distància). 
6C Assistència a processos d’acompanyament (presencial). 
6D Jornades de dinamització del mercat local (presencial). 
6E Jornades de dinamització del mercat local (a distància). 

 
La descripció de cada una de les activitats, així com els indicadors quantitatius d’activitat i 
qualitatius del projecte, es detallen en l’Annex 1, adjunt a la present Addenda al Conveni. A 
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l’annex es fa una detallada descripció de les tasques a realitzar tant per part de CECOT com 
per part de la Fundació Cecot Innovació i Diputació de Barcelona. 

 
El període de realització de les activitats va des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de 
desembre de 2023. La periodificació de les activitats, establerta a l’esmentat Annex 1, i el 
seu eventual ajust es podrà realitzar en funció del desenvolupament del projecte. 

 
Quart. COMPROMISOS DE LES PARTS 

 
4.1. Compromisos de Diputació de Barcelona: 

 

 Garantir que els CLSE estiguin informats sobre l’evolució general del projecte. 

 Participació, seguiment i validació de les activitats previstes segons l’Annex 1 de la 
present Addenda al Conveni. 

 Dedicar un tècnic superior per a l’execució, coordinació i seguiment de les activitats. 

 Participar com a promotor en el Comitè de Governança del Centre de Reempresa 
de Catalunya. 

 Donar suport econòmic als punts locals Reempresa de la província de Barcelona 
per tal que disposin dels mitjans adequats per realitzar la seva tasca. 

 
4.2. Compromisos de la Fundació Cecot Innovació : 
 

 Proposar l’equip de treball a la Comissió de Seguiment. 

 Gestió, coordinació i execució de les diferents activitats segons l’Annex 1 de la 
present Addenda al Conveni. 

 Garantir un sistema de registre d’informació permanent del projecte. 

 Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les activitats i l’informe final 
del projecte. 

 Proposar les liquidacions del pressupost. 

 Vetllar per la qualitat del servei i promoure’n la seva avaluació individual a cada punt 
local Reempresa. 

 
4.3. Compromisos de CECOT : 

 

 Codirecció del projecte, conjuntament amb Diputació de Barcelona i la Fundació 
Cecot Innovació. 

 Assegurar la representativitat i projecció pública del projecte, mitjançant la 
Presidència de la entitat. 

 Assegurar la comunicació externa i el ressò mediàtic del projecte. 

 Participar com a promotor en el Comitè de Governança del Centre de Reempresa 
de Catalunya. 

 
Els punts locals Reempresa dinamitzaran i captaran oferta i demanda de les potencials 
empreses cedents i persones reemprenedores, i les canalitzaran a través de les eines i 
instruments que es posaran a la seva disposició.  
 
Cinquè. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
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Les parts podran realitzar la difusió del Projecte per qualsevol mitjà de comunicació que 
considerin oportú. 
 
Les marques corresponents a Diputació de Barcelona i a CECOT apareixeran en tots els 
elements de publicitat que es realitzin per a la difusió del projecte objecte d’aquest conveni, 
així com en els documents i materials que s’elaborin. En el cas de Diputació de Barcelona, 
s’haurà d’estar al que estableixen els criteris per la seva aplicació. 
 
La marca Diputació de Barcelona s’incorporarà com a promotora en el Centre de 
Reempresa de Catalunya. 
 
En el Conveni signat en data 27 de juliol de 2020 es preveia l’organització d’una presentació 
pública de l’Acord de Reempresa. Aquesta presentació encara no s’ha pogut dur a terme 
degut a les restriccions imposades per la pandèmia derivada de la COVID-19, i està previst 
que es faci tan aviat com la situació ho permeti. Es convocarà als punts locals Reempresa, a 
la premsa i als agents econòmics i socials. 
 
Sisè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I SEGUIMENT 
 
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment per al compliment d’aquest 
Conveni, es concreten els òrgans següents: 
 
6.1 Comitè de Direcció:  
 
És un òrgan paritari i col·legiat integrat per dues persones representants de Diputació de 
Barcelona i dues persones representants de la Fundació Cecot Innovació. 
 
 
Les persones representants de Diputació de Barcelona són les que ocupen els càrrecs de 
Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació i de Cap de Servei de Teixit 
Productiu. 
 
Les persones representants de la Fundació Cecot Innovació són les que ocupen els càrrecs 
de representació de la Secretaria General de CECOT i de la Direcció de la Fundació Cecot 
Innovació. 
 
Les seves funcions seran:  

 
a) Establir les directrius per al desenvolupament del projecte. 
b) Vetllar pel compliment dels presents acords. 
c) Valorar l’execució del projecte. 
d) Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es considerin oportunes. 
e) Exercir les funcions contemplades a l’article 49.f de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic, en relació amb la interpretació i compliment del conveni. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del Conveni es 
resoldran per acord d’ambdues parts, en el si del Comitè de Direcció, abans d’iniciar 
qualsevol reclamació davant de la jurisdicció corresponent al Jutjats i Tribunals de 
Barcelona. 
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El Comitè de Direcció es reunirà com a mínim 1 cop a l’any. Les actes de les reunions 
s’hauran de signar electrònicament i s’hauran de presentar a través de la Seu Electrònica de 
la Diputació de Barcelona en el termini màxim d’un mes des de la data de celebració. 
 
6.2 Comissió de Seguiment:  
 
És un òrgan paritari i col·legiat integrat per dues persones representants de Diputació de 
Barcelona i dues persones representants de la Fundació Cecot Innovació. 
 
Les persones representants de Diputació de Barcelona són les que ocupen el lloc de 
comandament de Cap de la Secció de Teixit Productiu Local i de Cap de la Subsecció de 
Suport a Iniciatives Empresarials Locals. 
 
Les persones representants de la Fundació Cecot Innovació són les que ocupen el càrrec 
de Director de la Fundació Cecot Innovació i un/a representant del Centre de Reempresa de 
Catalunya designat per la Fundació. 
 
Les seves funcions són:  
 
a) Fer el seguiment del projecte. 
b) Validar la configuració de l’equip de treball. 
c) Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte desenvolupament 

del projecte. 
d) Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del projecte. 
e) Validar els informes de seguiment que es detallen en l’Annex 2. 
f) Validar i aprovar a la finalització de cada període i a la finalització del projecte les 

liquidacions parcials i final del pressupost.  
La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim 1 cop per semestre. Les actes de les 
reunions s’hauran de signar electrònicament i s’hauran de presentar a través de la Seu 
Electrònica de Diputació de Barcelona en el termini màxim d’un mes des de la data de 
celebració. 
 
Setè. EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS.  
 
Per portar a terme el contingut d’aquest Conveni, es configurarà l’equip de treball següent: 
 

 Tècnic/a referent per part de Diputació de Barcelona. Per l’execució, coordinació i 
seguiment de les activitats, tal i com es pot veure en el seu detall en l’Annex 1, es 
comptarà amb un/a tècnic/a superior amb una dedicació majoritària al programa. 

 

 Coordinació del projecte, per part de la Fundació Cecot Innovació: té un rol executiu en 
el marc del Projecte. Es portarà a terme per part d’una persona amb llarga experiència 
professional en els àmbits de treball que promou el Conveni.  

 

 Coordinació del Market Place, per part de la Fundació Cecot Innovació: una persona 
experta en informàtica de sistemes, per al manteniment de l’aplicació que es posarà a 
disposició dels punts locals Reempresa i una persona amb experiència en l’àmbit de la 
informàtica de gestió.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Comunicació, per part de la Fundació Cecot Innovació: una persona amb experiència en 
l’àmbit de la comunicació empresarial.  

 

 Equip de persones consultores per als processos de Reempresa, per part de la Fundació 
Cecot Innovació:  

 
- Una persona responsable de coordinació dels processos de Reempresa amb llarga 

experiència professional en l’àmbit d’assessorament empresarial. 
- Tres persones consultores per a la col·laboració en aquests processos, amb 

experiència en consultoria empresarial. 
 

 Suport administratiu i de gestió, per part de la Fundació Cecot Innovació.  
 

Les persones expertes i/o consultores que integrin l’equip de treball per part de la Fundació 
Cecot Innovació seran de diferents departaments i/o entitats que depenen de la Fundació 
Cecot Innovació o bé personal extern. 
 
Vuitè. SUBCONTRACTACIÓ  
 
La Fundació Cecot Innovació podrà subcontractar parcialment les activitats objecte del 
present conveni, sempre i quan el percentatge de l’activitat que es subcontracti no excedeixi 
del 75 % de la totalitat de l’activitat. S’entendrà que existeix subcontractació parcial quan la 
part beneficiària de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona concerti amb tercers 
l’execució de part de l’activitat objecte del conveni. 
 
 
 
Novè. PRESSUPOST 
 
El pressupost màxim inicial, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les activitats 
del projecte es va establir en tres-cents seixanta-quatre mil cinc-cents euros (364.500,00 €), 
distribuïts d’acord amb el que figura en l’Annex 3, que forma part integrant de la present 
Addenda. 
 
De l’import total del pressupost, a Diputació de Barcelona li corresponia una aportació 
econòmica proporcional del 75 % i, inicialment, a CECOT del 25 %, d’acord amb les 
següents especificacions:  
 
L’aportació econòmica màxima a realitzar per part de la Diputació de Barcelona era de dos-
cents setanta-tres mil tres-cents setanta-cinc euros (273.375,00 €), amb caràcter pluriennal, 
que representava el 75 % del cost total de les activitats a realitzar, d’acord amb la següent 
distribució pressupostària: 
 
1. Setanta-dos mil tres-cents setanta-cinc euros (72.375,00 €) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2020. 
2. Seixanta-set mil tres-cents vuitanta euros (67.380,00 €) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2021. 
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3. Seixanta-set mil tres-cents seixanta-cinc euros (67.365,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2022, 
condicionada a l’existència del crèdit necessari. 

4. Seixanta-sis mil dos-cents cinquanta-cinc euros (66.255,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2023, 
condicionada a l’existència del crèdit necessari. 

 
De l’import de dos-cents setanta-tres mil tres-cents setanta-cinc euros (273.375,00 €) en 
concepte d’aportació econòmica màxima a realitzar per la Diputació de Barcelona, s’ha 
liquidat la quantitat de trenta-vuit mil noranta-nou euros amb setanta-set cèntims 
(38.099,77 €) a CECOT corresponent a l’anualitat 2020. 
 
La resta de l’aportació econòmica màxima a realitzar per la Diputació de Barcelona, a partir 
de l’entrada en vigor de l’Addenda al Conveni, serà de dos-cents trenta-cinc mil dos-cents 
setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (235.275,23 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/43300/48900, tenint en compte les següents especificacions: 
 
1.- En relació a CECOT 

 

 La resta de l’aportació prevista per a l’anualitat 2020, amb un import total de trenta-
quatre mil dos-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (34.275,23 €), així 
com les aportacions pressupostàries previstes per als anys 2021, 2022 i 2023, fins 
arribar al 75 % del cost total de les activitats, a nom de CECOT, s’hauran de reduir 
comptablement, a fi de procedir al seu alliberament. 

 
2.- En relació a la Fundació Cecot Innovació 

 

 Per a l’exercici pressupostari 2021, una aportació econòmica total de cent un mil sis-
cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (101.655,23 €), a raó de: 

 
- Trenta-quatre mil dos-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims 

(34.275,23 €) per a la liquidació de les activitats executades a partir de l’1 de 
desembre de 2020 i pendents de justificació. 

- Seixanta-set mil tres-cents vuitanta euros (67.380,00 €), corresponents a l’anualitat 
2021. 

 

 Per a l’exercici pressupostari 2022, una aportació de seixanta-set mil tres-cents 
seixanta-cinc euros (67.365,00 €), condicionada a l’existència del crèdit necessari. 

 

 Per a l’exercici pressupostari 2023, una aportació seixanta-sis mil dos-cents 
cinquanta-cinc euros (66.255,00 €), condicionada a l’existència del crèdit necessari. 

 
L’aportació econòmica màxima a realitzar per CECOT estava fixada en noranta-un mil cent 
vint-i-cinc euros (91.125,00 €).   
 
De l’esmentat import, CECOT ha dut a terme l’aportació de dotze mil sis-cents noranta-nou 
euros amb noranta-tres cèntims (12.699,93 €), vinculada les activitats executades a 
l’anualitat 2020, fins al 30 de novembre de 2020. 
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La resta de l’aportació econòmica màxima a realitzar fins arribar al 25 % del cost total de les 
activitats, per un import de setanta-vuit mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb set cèntims 
(78.425,07 €), serà assumida per la Fundació Cecot Innovació.  
 
L’import, partides i periodificació del pressupost s’ajustarà en funció de l’assoliment de les 
fites amb els indicadors d’activitat que consten en l’Annex 1, en el benentès que el cost total 
de l’activitat no podrà sobrepassar la quantitat fixada com a màxima. 
 

Desè. RÈGIM DE PAGAMENT 
 
El pagament de l’aportació econòmica de dos-cents setanta-tres mil tres-cents setanta-cinc 
euros amb vint-i-tres cèntims (273.375,23 €), de Diputació de Barcelona, prevista inicialment 
a dur a terme a CECOT, i que a partir de l’aprovació de la present Addenda al Conveni es 
durà a terme a la Fundació Cecot Innovació, es tramitarà en base a l’assoliment dels 
indicadors del projecte previstos i prèvia validació per part de la Comissió de Seguiment dels 
informes de seguiment i liquidacions pressupostàries corresponents a cada anualitat 
presentats per la Fundació Cecot Innovació com a entitat beneficiària. 
  
Els esmentats informes de seguiment i les liquidacions pressupostàries incorporaran 
informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats 
al desenvolupament de l’actuació i s’elaboraran en base al model contingut a l’Annex 4, com 
a compte justificatiu, que s’haurà d’acompanyar d’un informe d’auditor, que haurà d’estar 
inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i 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 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 directa i indirecta, amb els límits assenyalats; 
així com la despesa de personal i els costos que se’n derivin. De la mateixa manera, haurà 
de contenir un apartat on s’acrediti que s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals 
que facin referencia a l’activitat, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva 
web. 
 
La despesa en concepte d’auditoria es considerarà elegible.  
 
Tota la documentació relativa a la justificació, haurà d’estar signada electrònicament i 
s’haurà de presentar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, dintre dels terminis establerts. El retard en la presentació de la documentació 
relativa a la justificació, o la presentació incompleta o defectuosa podrà comportar la 
revocació de l’aportació de la Diputació de Barcelona. 
 
Es preveu que el pagament es materialitzi a través de dues aportacions anuals, amb les 
següents especificacions:  

 
- Aportació inicial  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

A l’exercici pressupostari 2020, es va tramitar el pagament avançat de trenta-cinc mil 
euros (35.000,00 €) a CECOT, dintre del termini fixat d’un mes des de la signatura del 
conveni. 
 
Als exercicis pressupostaris 2021, 2022 i 2023 es tramitarà el pagament avançat a la 
Fundació Cecot Innovació de trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) de la manera següent: 
 

 L’any 2021, de manera immediata a la signatura de l’Addenda al Conveni. 

 Els anys 2022 i 2023, en el termini màxim de finals del mes de febrer de cada una de 
les anualitats esmentades. Aquests pagaments permetran que l’esmentada Fundació 
pugui atendre les despeses derivades de la posada en marxa de les activitats que 
correspongui. 

 
- Aportació restant 

 
L’aportació restant de cada anualitat s’efectuarà un cop aprovat l’informe de seguiment i 
liquidació de despeses que es realitzi per a cada anualitat. 
 
L’any 2020 l’esmentat informe ha estat presentat per CECOT. Per a la resta d’anys de 
vigència del Conveni, l’informe de seguiment i liquidació de despeses serà presentat per 
la Fundació Cecot Innovació, no més tard del 15 de novembre de cada any, informe que 
serà aprovat per la Comissió de Seguiment, si s’escau, com a molt tard al desembre de 
cada any.  

 
L’any 2020 han estat elegibles les despeses suportades entre l’1 de gener de 2020 i el 30 
de novembre de 2020. Per a l’any 2021, seran elegibles les despeses suportades entre l’1 
de desembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021; per a l’any 2022, les despeses 
suportades entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022; i per a l’any 2023, les 
despeses suportades entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.  
 
Així mateix, les despeses dels mesos d’octubre, novembre i desembre de l'exercici 2023 
que no hagin estat recollides en l'informe de seguiment i liquidació de despeses presentat al 
novembre d'aquell any, es pagaran a través d'una tercera aportació, que es justificarà 
mitjançant l'Informe de seguiment final, presentat per CECOT no més tard del 29 de febrer 
de 2024, que serà aprovat pel Comitè de Seguiment com a molt tard al març de 2024. 
 
Onzè. MODIFICACIONS 
 
El present Conveni podrà ser modificat, si així es considera, atenent a l’evolució del 
Projecte. La modificació de les obligacions pactades requerirà l’aprovació i formalització per 
les parts de la corresponent addenda.  
 
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PRÒRROGUES 
 
La present Addenda al Conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura i la seva 
vigència serà fins al dia 31 de maig de 2024. 
 
Les parts, abans d’exhaurir-se el termini de vigència podran acordar ampliar la vigència o 
prorrogar el conveni, fins a un màxim de 4 anys addicionals, a proposta del Comitè de 
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Direcció. En qualsevol cas s’haurà d’aprovar pels òrgans competents i es farà constar de 
manera expressa. 
 
Tretzè. CONFIDENCIALITAT 

 
Totes les dades i els documents vinculats al projecte en relació a les persones i empreses 
participants i llurs activitats seran tractats confidencialment per totes les parts. 
 

Catorzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Corresponsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades 
del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo 
i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a 
l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
Les parts, en tant que Corresponsables dels tractaments de dades necessaris per a la 
prestació d’aquest conveni i que es descriuen a l’Annex I, s’obliguen de les seves 
respectives responsabilitats en compliment de les obligacions que estableix l’art. 26 del 
RGPD. 
 
En concret pel que fa a la informació sobre tractament de les dades a les persones que 
siguin usuàries dels serveis, aquestes seran informades per l’entitat corresponsable a qui en 
primer lloc facilitin les seves dades personals, informant-les de tot el que disposa l’art. 13 del 
RGPD.  
 
Pel que fa a l’exercici de drets de les persones usuàries afectades, aquestes podran dirigir-
se al Delegat de Protecció de Dades de la Fundació Cecot Innovació per les consultes 
queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de llurs dades. 
 
Quan es produeixi una violació de seguretat de les dades caldrà que la Fundació Cecot 
Innovació ho comuniqui a l’APDCAT sense dilació indeguda i en un termini màxim de 72 
hores des de que hagi tingut constància de l’incident, excepte en el cas que aquesta violació 
no constitueixi un risc pels drets i llibertats de les persones físiques. 
 
Quan sigui probable que la violació de seguretat de les dades personals suposi un alt risc 
pels drets i llibertats de les persones, el corresponsable de la Fundació Cecot Innovació 
serà l’encarregat de comunicar-ho als afectats. 
 
Quinzè. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Els productes resultants de l’execució del projecte podran ser utilitzats per les parts, per a la 
seva explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, traducció, adaptació i 
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arranjament o qualsevol altra transformació. Per a la seva utilització caldrà indicar que el/s 
producte/s han estat elaborats en el marc del present conveni de col·laboració. 
 
Com a productes resultants de l’execució del projecte, entre altres, es consideraran els 
materials de suport de les activitats de formació, i de l’assistència tècnica i els dossiers 
personalitzats, així com qualsevol altre document no previst i que es faci en el marc del 
projecte. 
 
Setzè. EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El conveni s’extingirà per compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o 
per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució del conveni, les següents: 

 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la pròrroga del 

mateix. 
 
b) L’acord unànime de les parts signants. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts 

signants. En aquest cas, qualsevol de les altres parts podran notificar a la part que ha 
incomplert un requeriment, per tal que compleixi en un determinat termini amb les 
obligacions o compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà 
comunicat al responsable de la Comissió de Seguiment del conveni i a les demés parts 
signants.  
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que 
l’ha adreçat notificarà a les altres parts la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar 
la indemnització dels perjudicis causats, si així s’hagués previst. 
 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors, prevista en el propi conveni o en 

d’altres lleis. 
 
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la seva liquidació amb 
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
 
En relació als compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que s’han 
complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de les parts, tenint 
en compte les regles establertes a l’article 52.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic (LRJSP). No obstant l’anterior, si quan concorri qualsevol de les 
causes de resolució del conveni existeixen actuacions en curs d’execució, les parts, a 
proposta de la Comissió de Seguiment podran acordar la continuació i finalització de les 
actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable per a la 
seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les mateixes en 
els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.  
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Dissetè. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la 
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte de l’acord. En tot allò no previst en el present conveni 
s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Divuitè. JURISDICCIÓ 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir 
als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin de la jurisdicció 
de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen electrònicament el present Conveni, a un sol 
efecte, en el lloc i la data que s’indiquen.” 

 
Tercer. REDUIR l’import autoritzat i disposat a l’aplicació pressupostària 
G/30103/43300/48900, aprovat mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de 
Diputació de Barcelona, en data 9 de juliol de 2020 (ref. reg. AJG 319/20), a nom de 
CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), proveïda de  
NIF G-58195686, segons es detalla a continuació, als efectes que el crèdit que 
s’escaigui torni a estar disponible:  
 

 AD núm. 2003002072/001, incorporada al vigent pressupost mitjançant romanent 
de crèdit, per un import de trenta-quatre mil dos-cents setanta-cinc euros amb 
vint-i-tres cèntims (34.275,23 €), amb l’ajustament de valor negatiu 
2103900322/001. 

 

 AD núm. 2003002072/002, corresponent a l’exercici pressupostari 2021, per un 
import de seixanta-set mil tres-cents vuitanta euros (67.380,00 €), amb 
l’ajustament de valor negatiu 2103900322/002. 

 

 AD núm. 2003002072/003, corresponent a l’exercici pressupostari 2022, per un 
import de seixanta-set mil tres-cents seixanta-cinc euros (67.365,00 €), amb 
l’ajustament de valor negatiu 2103900322/003. 

  

 AD núm. 2003002072/004, corresponent a l’exercici pressupostari 2023, per un 
import de seixanta-sis mil dos-cents cinquanta-cinc euros (66.255,00 €), amb 
l’ajustament de valor negatiu 2103900322/004. 
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Quart. APROVAR l’autorització i la disposició de la despesa total de dos-cents trenta-
cinc mil dos-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (235.275,23 €), i 
DECLARAR la seva pluriennalitat, a nom de la Fundació Cecot Innovació, proveïda de 
NIF G61097994, condicionada a la regularització de la despesa que consta a l’acord 
tercer i a l’existència de crèdit hàbil i suficient, d’acord amb la següent distribució 
pressupostària:  
 

1. Cent un mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (101.655,23 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del vigent 
pressupost corporatiu.  

 
2. Seixanta-set mil tres-cents seixanta-cinc euros (67.365,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a 
l’any 2022, condicionat a la seva aprovació. 

 
3. Seixanta-sis mil dos-cents cinquanta-cinc euros (66.255,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a 
l’any 2023, condicionat a la seva aprovació.  

 
L’aportació econòmica màxima que realitzarà la Fundació Cecot Innovació serà de 
setanta-vuit mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb set cèntims (78.425,07 €). 
  
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a CECOT i a la Fundació Cecot Innovació. 
 
Sisè. COMUNICAR la present Addenda, un cop degudament formalitzada, a l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
Setè. COMUNICAR aquests acords a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 
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El diputat senyor Fornés (ECG), demana informació en relació amb les activitats 
realitzades per CECOT en 2020 i quines són les que han estat justificades. 
 
Afegeix que ja va manifestar dubtes abans de la signatura del conveni per considerar 
que les activitats podrien ser assumides pel personal tècnic de la corporació i va 
qüestionar, també, l’elevada quantia de l’aportació corporativa. 
 
Diu que entén que ara no se li pugui facilitar la informació però que li poden fer arribar 
per escrit en qualsevol moment. 
 
La vicepresidenta accidental, senyora Fortuny (JUNTS), indica que es donarà 
resposta de la manera més oportuna (a la pròpia Comissió Informativa de l’Àrea 
perquè tothom tingui la informació, per escrit o com l’Àrea consideri adient). 
 
La diputada senyora Melgares (TxT) manifesta, també, el seu interès per poder 
disposar de la informació sol·licitada pel senyor Fornés. 
 
La vicepresidenta accidental, senyora Fortuny (JUNTS), diu que la millor opció és 
que tots els Grups puguin tenir la informació. 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 10a., 11a. i 12a. (Exp. núm. 2021/ 
2901).- 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. Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 

Turisme i Comerç (en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de 
creació, consolidació i creixement de les empreses que desenvolupen els ens 
locals de la província de Barcelona. Segons dades corresponent a l’any 2019, 96 
ens locals proveïdors de serveis a les empreses atenen anualment més de 35.561 
empreses prestant serveis de sensibilització empresarial, d’assessorament i 
d’informació. 

 
2. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu de l’ADETC, sempre des d’una 

perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als ens locals de la 
demarcació de Barcelona, mitjançant la realització d’accions destinades a afavorir 
la consolidació de l’activitat econòmica, gestionant els recursos i els serveis 
disponibles, de manera que s’adeqüin el màxim possible a les necessitats dels 
ens locals, en l’àmbit de la consolidació i creixement d’empreses. 
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3. La patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), en endavant 
PIMEC, que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els/les 
autònoms/es de Catalunya, té una àmplia trajectòria de representació i 
acompanyament del col·lectiu empresarial. 

 
4. PIMEC és una organització econòmicament independent que representa un model 

de patronal en el qual, més enllà de defensar els interessos de les pimes i els/les 
autònoms/es en tots els fòrums de consulta i de debat de l’Administració Local, 
Autonòmica, Estatal i Europea, treballa per acompanyar a les empreses pel 
foment del seu creixement i consolidació amb un ampli marc de serveis 
professionals. 

 
5. Existeix un nombre rellevant d’empreses del teixit productiu de la província de 

Barcelona que tenen un alt potencial de creixement i que necessiten recursos i 
suport extern per poder desenvolupar-lo. 

 
6. En data 23 de juliol de 2012 es va signar un conveni marc, (ref. reg. C- 866/12), 

entre Diputació de Barcelona i PIMEC, a fi d’establir la col·laboració entre 
ambdues entitats, pel tal de promoure accions de millora de la competitivitat de les 
empreses del territori de la província de Barcelona.  

 
7. En data 23 de juliol de 2012 es va signar conveni específic entre Diputació de 

Barcelona i PIMEC, per posar en marxa un projecte pilot de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial adreçat a empreses de l’àmbit de la província de 
Barcelona, de manera que poguessin assolir un pla de creixement i les eines de 
recolzament necessaris per a la materialització del seu pla, (ref. reg. C-799/12). 

 
8. Atesa la valoració positiva en termes de satisfacció i resultats, es va determinar la 

seva configuració amb caràcter de programa (Programa Accelera el Creixement) i, 
amb voluntat de continuïtat per ambdues parts, es van signar tres convenis 
específics: de data 25 de setembre de 2013, (ref. reg. C-818/13), per a les 
edicions 2a i 3a; de data 29 de desembre de 2014, (ref. reg. C-1668/14), per 
portar a terme les edicions 4a., 5a. i 6a i el tercer amb data 4 de juny de 2018 (ref. 
reg. C-348/18), per portar a terme les edicions 7a, 8a i 9a. 

 
9. A través dels esmentats convenis de col·laboració durant les 9 edicions, es van 

assolir els resultats següents: 
 

- 1.176 empreses de la província de Barcelona interessades pel programa i 
assessorades pels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), PIMEC i 
Diputació de Barcelona. 

- 771 candidatures presentades per a participar a les 9 edicions del programa.  
- 447 empreses seleccionades com a participants (28 % representades per 

dones i 72 % per homes). 
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- 77 Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) com a participants de les 
9 edicions. 

- 386 plans de creixement treballats i definits conjuntament amb l’equip de 
consultors experts en creixement empresarial (fins a l’edició 8a). 

- 374 plans d’acció impulsats conjuntament amb l’equip de consultors experts 
(fins a l’edició 8a).  

- 8,3 sobre 10 de valoració global de les empreses participants del programa 
(fins a l’edició 8a). 

 
10. Diputació de Barcelona ha implementat i sistematitzat un estudi d’impacte per a 

valorar els resultats en nombres de llocs de treball, facturació i benefici abans 
d’impostos de les empreses participants, tres anys després de la seva participació 
en el programa. 

 
Els resultats d’impacte de les empreses participants de les cinc primeres edicions 
han estat els següents: 

 
- El nombre de llocs de treball de les empreses s’ha incrementat un 25 %. 
- La facturació mitjana de les empreses s’ha incrementat un 34 %. 
- El benefici abans d’impostos de les empreses s’ha incrementat un 67 %. 

 
11. Altres canvis introduïts per les empreses participants després del seu pas pel 

programa i que han tingut un impacte molt positiu segons l’esmentat estudi 
d’impacte són: 

 

- El 63 % de les empreses han introduït nous productes o serveis a la seva 
cartera. 

- El 58 % de les empreses han millorat la seva gestió empresarial. 
 

12. En el transcurs del procés de definició del conveni de col·laboració per a portar a 
terme el Programa Accelera el Creixement, edicions 10a, 11a i 12a, ha tingut lloc 
la crisi sanitària derivada de la COVID-19, amb un impacte immediat en el teixit 
productiu, i molt especialment en les pimes. Aquest fet, de repercussions encara 
no acotades, obliga a reforçar el programa amb activitats específiques derivades 
de la nova situació.  

 

De la mateixa manera, el brot epidèmic ha modificat les relacions interpersonals, 
fent necessari cert replantejament de la modalitat de realització d'algunes de les 
activitats que es duen a terme, reforçant molt especialment la modalitat en línia. 

 

13. Vista la importància del creixement empresarial i l’impacte del programa en 
increments de facturació, en beneficis abans d’impostos, en llocs de treball, i 
atenent el nivell de satisfacció de les empreses participants de les diferents 
edicions del programa es considera oportú donar continuïtat al programa portant a 
terme les edicions 10a, 11a i 12a. 
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És per tot això que el Servei de Teixit Productiu proposa l’aprovació del conveni de 
col·laboració entre Diputació de Barcelona i PIMEC, per a portar a terme el Programa 
Accelera el Creixement, edicions 10a, 11a i 12a, amb una aportació màxima de 
Diputació de Barcelona de cinc-cents cinquanta mil sis-cents vuitanta-nou euros 
(550.689,00 €), amb caràcter pluriennal, a raó de cent vuitanta-tres mil cinc-cents 
seixanta-tres euros (183.563,00 €) per a cadascuna de les edicions, d’acord amb la 
següent distribució pressupostària: 
 

1. Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2021. 

 

2. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a 
l’any 2022. 

 

3. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a 
l’any 2023. 

 

4. Cent trenta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (133.563,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a 
l’any 2024. 

 
L’aportació econòmica màxima que realitzarà PIMEC serà d’un total de cent vuitanta-
tres mil cinc-cents seixanta-un euros (183.561,00 €), amb caràcter pluriennal, a raó de 
seixanta-un mil cent vuitanta-set euros (61.187,00 €) per a cadascuna de les edicions. 
 
S’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a l’expedient. 
 
Fonaments de dret.  
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 
2. Vist el que disposa l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
3. Vistos els 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 (ROAS). 
 
4. Vista la Base 33 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021, en 

relació amb els convenis de col·laboració.  
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5. Per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), així com als articles 3, 
4 i 7 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades 
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics, 
publicat al BOE de 30 de març de 2019, procedeix comunicar la concessió 
d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
6. Vist l'apartat 3.4.k.3) de la Refosa 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB en data 19 de 
desembre de 2019.   

 
7. La Presidència de Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per signar el conveni objecte d’aquesta resolució en les Vicepresidències i 
Presidències Delegades d’Àrea, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4 d) de 
l’esmentada Refosa 1/2020.  

 
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 conveni de col·laboració, i els seus respectius Annexos 1, 2, 3 i 
4, entre Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa 
de Catalunya), per al desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 
10a, 11a i 12a, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
PATRONAL PIMEC (MICRO, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA) PER 
PORTAR A TERME EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, EDICIONS 10a, 11a 
i 12a.  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, Diputació de Barcelona, representada per l’Il·lma. Sra. Eva Ma. Menor Cantador, 
Presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, en virtut 
del que disposa l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 de 
desembre de 2019, assistida per la Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de Diputació de Barcelona (ref. 
reg. 2446/20) de 13 de març de 2020, publicat al BOPB de data 16 de març de 2020. 
 
De l’altra, la patronal PIMEC, (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en endavant 
PIMEC), representada en aquest acte pel <càrrec de la persona representant>, Sr./Sra. 
<nom i cognoms>, facultat/da segons escriptura d’apoderament de data <dia> de <mes> de 
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<any>, atorgada davant el Notari D. <nom i cognoms>, amb número de protocol <número>, 
càrrec que declara vigent i suficient a aquests efectes. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 

Comerç, en endavant ADETC, dona suport a les polítiques locals de creació, 
consolidació i creixement de les empreses que desenvolupen els 96 ens locals de la 
província de Barcelona. Segons dades corresponents a l’any 2019, 96 ens locals 
proveïdors de serveis a les empreses atenen anualment més de 35.561 empreses 
prestant serveis de sensibilització empresarial, d’assessorament i d’informació. 

 
II. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu de l’ADETC, sempre des d’una 

perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als ens locals de la 
demarcació de Barcelona, mitjançant la realització d’accions destinades a afavorir la 
consolidació de l’activitat econòmica, gestionant els recursos i els serveis disponibles, 
de manera que s’adeqüin el màxim possible a les necessitats dels ens locals, en 
l’àmbit de la consolidació i creixement d’empreses. 

 
III. La patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), en endavant 

PIMEC, que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els/les autònoms/es 
de Catalunya, té una àmplia trajectòria de representació i acompanyament del 
col·lectiu empresarial. 

 
IV. PIMEC és una organització econòmicament independent que representa un model de 

patronal en el que, més enllà de defensar els interessos de les pimes i els/les 
autònoms/es en tots els fòrums de consulta i de debat de l’Administració Local, 
Autonòmica, Estatal i Europea, treballa per acompanyar a les empreses pel foment 
del seu creixement i consolidació amb un ampli marc de serveis professionals. 

 
V. Existeix un nombre rellevant d’empreses del teixit productiu de la província de 

Barcelona que tenen un alt potencial de creixement i que necessiten recursos i suport 
extern per poder desenvolupar-lo. 

 
VI. En data 23 de juliol de 2012 es va signar un conveni marc, (ref. reg. C- 866/12), entre 

Diputació de Barcelona i PIMEC, a fi d’establir la col·laboració entre ambdues entitats, 
pel tal de promoure accions de millora de la competitivitat de les empreses del territori 
de la província de Barcelona.  

 
VII. En data 23 de juliol de 2012 es va signar un conveni específic entre Diputació de 

Barcelona i PIMEC, per posar en marxa un projecte pilot de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial adreçat a empreses de l’àmbit de la província de 
Barcelona, de manera que poguessin assolir un pla de creixement i les eines de 
recolzament necessaris per a la materialització del seu pla, (ref. reg. C-799/12). 

 
VIII. Atesa la valoració positiva en termes de satisfacció i resultats, es va determinar la 

seva configuració amb caràcter de programa (Programa Accelera el Creixement) i, 
amb voluntat de continuïtat per ambdues parts, es van signar tres convenis 
específics: de data 25 de setembre de 2013 (ref. reg. C-818/13), per a les edicions 2a 
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i 3a; de data 29 de desembre de 2014 (ref. reg. C-1668/14), per portar a terme les 
edicions 4a, 5a i 6a i el tercer amb data 4 de juny de 2018 (ref. reg. C-348/18), per 
portar a terme les edicions 7a, 8a i 9a. 

 
IX. A través dels esmentats convenis de col·laboració durant les 9 edicions, es van 

assolir els resultats següents: 
 

- 1.176 empreses de la província de Barcelona interessades pel programa i 
assessorades pels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), PIMEC i 
Diputació de Barcelona. 

- 771 candidatures presentades per a participar a les 9 edicions del programa.  
- 447 empreses seleccionades com a participants (28 % representades per dones i 

72 % per homes). 
- 77 Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) com a participants de les 9 

edicions. 
- 386 plans de creixement treballats i definits conjuntament amb l’equip de 

consultors experts en creixement empresarial (fins a l’edició 8a). 
- 374 plans d’acció impulsats conjuntament amb l’equip de consultors experts (fins a 

l’edició 8a).  
- 8,3 sobre 10 de valoració global de les empreses participants del programa (fins a 

l’edició 8a). 
 
X. Diputació de Barcelona ha implementat i sistematitzat un estudi d’impacte per a 

valorar els resultats en nombres de llocs de treball, facturació i benefici abans 
d’impostos de les empreses participants, tres anys després de la seva participació en 
el programa. 

 
Els resultats d’impacte de les empreses participants de les cinc primeres edicions han 
estat els següents: 

 
- El nombre de llocs de treball de les empreses s’ha incrementat un 25 %. 
- La facturació mitjana de les empreses s’ha incrementat un 34 %. 
- El benefici abans d’impostos de les empreses s’ha incrementat un 67 %. 

 
XI. Altres canvis introduïts per les empreses participants després del seu pas pel 

programa i que han tingut un impacte molt positiu segons l’esmentat estudi d’impacte 
són: 

 
- El 63 % de les empreses han introduït nous productes o serveis a la seva cartera. 
- El 58 % de les empreses han millorat la seva gestió empresarial. 

 
XII. En el transcurs del procés de definició del conveni de col·laboració per a portar a 

terme el Programa Accelera el Creixement, edicions 10a, 11a i 12a, ha tingut lloc la 
crisi sanitària derivada de la COVID-19, amb un impacte immediat en el teixit 
productiu, i molt especialment en les pimes. Aquest fet, de repercussions encara no 
acotades, obliga a reforçar el programa amb activitats específiques derivades de la 
nova situació.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

De la mateixa manera, el brot epidèmic ha modificat les relacions interpersonals, fent 
necessari cert replantejament de la modalitat de realització d'algunes de les activitats 
que es duen a terme, reforçant molt especialment la modalitat en línia. 

 

XIII. Diputació de Barcelona i PIMEC manifesten la voluntat mútua de col·laborar en les 
edicions 10a, 11a i 12a, vist l’impacte del programa en increments de facturació, en 
beneficis abans d’impostos, en llocs de treball i atenent el nivell de satisfacció de les 
empreses participants de les diferents edicions del programa. 

 

XIV. La minuta del conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de Diputació de 
Barcelona, reunida en sessió de data XXX de XXX de 2021 (ref. reg. núm. XXX). 

 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen 
d’acord amb els següents  
 

PACTES 
 
Primer. OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte del present Conveni és regular les relacions de col·laboració entre Diputació de 
Barcelona i PIMEC per portar a terme el programa Accelera el Creixement, edicions 10a, 
11a i 12a, de manera que les empreses participants en el programa disposin d’un pla de 
creixement i un pla d’acció personalitzat, a mida de la seva empresa, i les eines de 
recolzament per tal que els plans es puguin materialitzar.   
 
Segon. BENEFICIARIS 
 
Els beneficiaris directes del present conveni de col·laboració seran un màxim de 50 
empreses per edició, ubicades a la província de Barcelona amb alt potencial de creixement, 
amb un total de 150 empreses, en el global de les tres edicions. 
 
Aquestes empreses hauran de ser PIME, amb voluntat d’invertir en el creixement 
empresarial i amb disponibilitat per poder seguir el programa de forma telemàtica en cas 
necessari. 
 
Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR A CADASCUNA DE LES EDICIONS 
 
El programa estarà integrat per 4 fases que composen un itinerari per a les empreses 
participants i que són les següents: 
 
FASE 0: Revisió i actualització de la metodologia i actuacions del programa. 
FASE 1: Selecció de les empreses participants. 
FASE 2: Elaboració dels plans de creixement empresarial. 
FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial. 
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La descripció de cadascuna de les activitats així com els indicadors quantitatius d’activitat i 
qualitatius es detallen en l’Annex 1, adjunt al present conveni.  
 
Les activitats a realitzar es podran ajustar en funció del desenvolupament del programa i del 
nombre d’empreses participants en cadascuna de les fases, prèvia validació per part de la 
Comissió de Seguiment. 
 
Quart. CALENDARI DE LES ACTIVITATS 
 
El calendari de les activitats és el següent:  
 
- Per a l’edició 10a.: S’iniciarà el dia de la signatura del conveni i es preveu que finalitzi el 

31 de juliol de l’any 2022. Excepcionalment, es podran considerar activitats realitzades 
des de gener de 2021, sempre i quan estiguin vinculades a tasques preparatòries per a 
la posada en marxa de l’edició. 

- Per a l’edició 11a.: Es preveu que s’iniciï el dia 1 de gener de l’any 2022 i que finalitzi el 
31 de juliol de l’any 2023. 

- Per a l’edició 12a.: Es preveu que s’iniciï el dia 1 de gener de l’any 2023 i que finalitzi el 
31 de juliol de l’any 2024. 

 
Cinquè. COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
a) Compromisos de Diputació de Barcelona: 
 

- Dur a terme la difusió a les empreses (directament i a través dels CLSE).  
- Garantir la qualitat i l’adequació de les metodologies i de les activitats. 
- Executar tots aquells compromisos derivats de formar part del Comitè Director i de la 

Comissió de Seguiment.  
- Finançar les actuacions previstes d’acord amb el percentatge de participació en el 

programa, segons s’especifica en el pacte novè. 
 
2. Compromisos de PIMEC: 
 

- Dur a terme la difusió a les empreses. 
- Proposar l’equip de professionals.  
- Gestionar, coordinar i executar les diferents activitats de les fases 1, 2 i 3. 
- Garantir un sistema de registre d’informació permanent del programa. 
- Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les fases i l’informe final al 

finalitzar cada edició, d’acord amb els terminis màxims establerts a l’Annex 2. 
- Presentar l’informe econòmic en el termini acordat i format que acompanya a 

l’Annex 4. 
- Proposar la liquidació del pressupost al finalitzar cada edició. 
- Executar tots aquells compromisos derivats de formar part del Comitè Director i de la 

Comissió de Seguiment.  
- Finançar les actuacions previstes d’acord amb el percentatge de participació en el 

programa, segons s’especifica en el pacte novè. 
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Sisè. DIFUSIÓ DEL PROGRAMA i COMUNICACIÓ 
 
Ambdues parts podran realitzar la difusió del programa per qualsevol mitjà de comunicació 
que consideri oportú. 
 
Les marques corresponents a Diputació de Barcelona i a PIMEC apareixeran en tots els 
elements de publicitat que es realitzin per a la difusió del programa objecte d’aquest 
conveni, així com en els documents i materials que s’elaborin.  
 
En el cas de Diputació de Barcelona, s’haurà d’estar als termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
   
Setè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I SEGUIMENT 
 
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment per al compliment d’aquest 
Conveni, es concreten els òrgans següents: 
 
1. Comitè Director: és un òrgan paritari integrat per dues persones representants de 

Diputació de Barcelona i dues persones representants de PIMEC.  
 

Les persones representants són les següents:  
 

- Les persones que ocupin els càrrecs de Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació i de Cap de Servei de Teixit Productiu de Diputació de Barcelona. 

- Les persones que ocupin els càrrecs de Director Gerent i de Responsable de 
Desenvolupament Econòmic Territorial de PIMEC. 

 
Les seves funcions seran:  

 
- Establir les directrius per al desenvolupament del programa. 
- Vetllar pel compliment dels acords. 
- Valorar l’execució, resultats i impacte del programa. 
- Determinar els criteris de selecció d’empreses. 
- Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es considerin 

oportunes. 
- Establir els mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i 

dels compromisos adquirits pels signants.  
 

El Comitè Director es reunirà com a mínim 2 cops en cada edició tractant els aspectes 
vinculats als resultats de la fase de selecció de les empreses, la posada en marxa de 
l’edició i el tancament de l’edició corresponent. Les actes de les reunions s’hauran de 
signar electrònicament i s’hauran de presentar a través de la Seu Electrònica de 
Diputació de Barcelona en el termini màxim d’un mes des de la seva celebració. 

 
2. Comissió de Seguiment: és un òrgan col·legiat integrat per persones representants de 

Diputació de Barcelona i persones representants de PIMEC. 
 

Les persones representants són les següents:  
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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- Personal tècnic del Servei de Teixit Productiu de Diputació de Barcelona. 
- Personal tècnic del Departament de Desenvolupament Econòmic Territorial de 

PIMEC. 
 

Les seves funcions seran:  
 

- Revisar i actualitzar la metodologia i les actuacions del programa. 
- Fer el seguiment del programa. 
- Aprovar la llista de les 50 empreses amb més potencial de creixement i una llista de 

reserva per possibles baixes 
- Validar la configuració de l’equip de professionals. 
- Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte 

desenvolupament del programa. 
- Realitzar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del programa i 

del nombre final d’empreses participants en cadascuna de les fases. 
- Validar i aprovar els informes de seguiment que es detallen en l’Annex 2. 
- Validar i aprovar l’informe econòmic, d’acord amb el termini i format que es detalla en 

l’Annex 4. 
- Validar i aprovar a la finalització de cada edició del programa la liquidació del 

pressupost i reassignar, si s’escau, el marge sobrant per a la següent edició. 
- Elaborar propostes per al Comitè Director i proposar els ordres del dia de les 

reunions. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim 4 cops en cada edició. Les actes de les 
reunions s’hauran de signar electrònicament i s’hauran de presentar a través de la Seu 
Electrònica de Diputació de Barcelona en el termini màxim d’un mes des de la seva 
celebració. 
 
Vuitè. EQUIP DE PROFESSIONALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PER 
EDICIÓ 
 
Per portar a terme l’execució de les activitats de les fases 1, 2 i 3, PIMEC configurarà l’equip 
de treball següent: 
 
Equip tutorial: Estarà a disposició de les empreses per resoldre qualsevol dubte o 
incidència, les acompanyarà al llarg de tot el programa i portarà a terme les tasques 
necessàries per tal de gestionar i coordinar tota l’activitat del mateix. 
 
Com a mínim es disposarà d’una persona tutora.  
 
Comitè de selecció d’empreses: Realitzarà dues funcions: 
 
a. Elaborarà una llista de les 50 empreses amb més potencial de creixement i una llista de 

reserva per possibles baixes. 
b. Proposarà canvis en els criteris de selecció d’empreses, si s’escau. 
 
Estarà integrat per:  
- Un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC. 
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- Dues persones expertes amb àmplia experiència en assessorament empresarial en 
matèria de creixement. 

 
Equip d’experts en creixement empresarial: Portarà a terme l’execució del programa en la 
fase 2 de cada edició. Ajudaran a l’empresa a elaborar el pla de creixement.  
 
Comitè de sessió d’enfocament: Participarà en la reflexió estratègica sobre les potencialitats 
de creixement de cada empresa.  
 
Estarà integrat per: 
- Un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC. 
- Dues persones expertes amb àmplia experiència en assessorament empresarial en 

matèria de creixement. 
- Una persona de l’equip tutorial. 
- Una persona de l’equip d’experts en creixement empresarial 
 
Comitè de sessió d’orientació a l’acció: Consensuaran la línia o línies a desenvolupar en la 
fase 3 i informaran a l’empresa de les properes passes a realitzar.  
 
Estarà integrat per: 
- Una persona de l’equip tutorial. 
- Una persona de l’equip d’experts en creixement empresarial. 
- Si s’escau, un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC o una persona 

experta amb àmplia experiència en assessorament empresarial en matèria de 
creixement. 

 
Equip d’especialistes: Portarà a terme l’execució del programa en la fase 3 de cada edició. 
Donarà suport a la implementació de les activitats del pla de creixement a través d’un pla 
d’acció.  
 
Equip de ponents: Portarà a terme les sessions col·lectives, Master Classes i les Best 
Practices.  
 
Personal administratiu i de l’àrea de comunicació de PIMEC: Portarà a terme les tasques de 
perfil logístic, administratiu i de comunicació. 
 
Novè. PRESSUPOST 
 
El pressupost màxim per a l’execució de les activitats, s’estableix en dos-cents setanta-cinc 
mil euros (275.000,00 €) per edició, amb un total de vuit-cents vint-i-cinc mil euros 
(825.000,00 €) per a la totalitat del programa, incloent les tres edicions, distribuïts pels 
conceptes i pels imports que figuren en el document que s’acompanya com a Annex 3 i que 
forma part integrant del conveni.  
 
Aquest pressupost només contempla les despeses derivades de l’execució de les Fases 1, 
2 i 3. 
 
L’import del pressupost s’ajustarà en funció del nombre d’empreses participants en el 
programa en cadascuna de les fases. 
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En el cas que una empresa participant no finalitzi totes les fases del programa, es procedirà 
a ajustar l’import del pressupost tenint en compte els següents criteris: 
 
- L’aportació realitzada per part de l’empresa participant no serà retornada a l’empresa ni 

totalment ni parcialment. 
 
- Els imports sobrants que resultin per aquest concepte, cas de produir-se, es podran 

utilitzar per a la millora de la implementació del programa, previ acord de la Comissió de 
Seguiment. 

 
Cadascuna de les empreses participants a cadascuna de les edicions realitzarà una 
aportació econòmica de sis-cents cinc euros (605,00 €). Aquesta aportació s’ingressarà 
directament a PIMEC.  
 
De l’import que resta, Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica del 75 % i 
PIMEC del 25 %, arrodonint el percentatge a nombres enters, de tal manera que:  
 
- L’ aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà d’un total de 

cinc-cents cinquanta mil sis-cents vuitanta-nou euros (550.689,00 €), amb caràcter 
pluriennal, a raó de cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) 
per a cadascuna de les edicions, d’acord amb la següent distribució pressupostària: 

 
1. Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2021. 
 
2. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 
2022. 

 
3. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 
2023. 

 
4. Cent trenta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (133.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 
2024. 

 
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
L’aportació econòmica màxima que realitzarà PIMEC serà d’ un total de cent vuitanta-tres 
mil cinc-cents seixanta-un euros (183.561,00 €), amb caràcter pluriennal, a raó de seixanta-
un mil cent vuitanta-set euros (61.187,00 €) per a cadascuna de les edicions. 
 
Desè. RÈGIM DE PAGAMENT  
 
Les aportacions econòmiques de Diputació de Barcelona, de cent vuitanta-tres mil cinc-
cents seixanta-tres euros (183.563,00 €), previstes per a cadascuna de les edicions, quan 
s’escaigui, es realitzaran prèvia validació i aprovació, per part de la Comissió de Seguiment 
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dels informes de seguiment, informe econòmic i liquidació pressupostària corresponents a 
cada edició presentat per PIMEC.  
 
El pagament es tramitarà de la manera següent, per a cadascuna de les edicions: 
 
a. Cinquanta mil euros (50.000,00 €) a la signatura del conveni, en el cas de l’edició 10a, i a 

primers del mes de març de l’anualitat corresponent a l’inici de l’edició corresponent, en 
el cas de les edicions 11a i 12a. Aquests pagaments avançats permetran que PIMEC 
pugui atendre les despeses derivades principalment de la posada en marxa de l’edició 
que correspongui. 

 
b. L’aportació restant s’efectuarà d’un sol cop, amb la presentació de l’informe econòmic 

segons Annex 4 i l’informe final d’edició (que inclourà per a cadascuna de les edicions la 
liquidació del pressupost corresponent a l’edició de què es tracti), degudament aprovats, 
si s’escau, per la Comissió de Seguiment, com a màxim el dia 15 de novembre de 
cadascuna de les anualitats afectades (2022, 2023 i 2024). 

 
Totes les aportacions econòmiques de Diputació de Barcelona es justificaran mitjançant un 
únic informe econòmic segons Annex 4 presentat per PIMEC no més tard del 15 d’octubre 
de cadascuna de les anualitats afectades (2022, 2023 i 2024), informe que serà aprovat, si 
s’escau, per la Comissió de Seguiment com a molt tard el 15 de novembre de cada any. 
L’esmentat informe econòmic haurà d’estar signat electrònicament i s’haurà de presentar 
obligatòriament a través de la Seu Electrònica de Diputació de Barcelona, dintre dels 
terminis establerts. 
 
Els continguts mínims i terminis màxims d’aprovació per la Comissió de Seguiment dels 
informes de seguiment de les fases 1, 2 i 3 i dels informes finals del programa estan 
establerts a l’Annex 2.  
 
Els esmentats informes de seguiment, informes finals, informes econòmics i les liquidacions 
pressupostàries incorporaran informació econòmica suficient que permeti identificar les 
despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació com a compte 
justificatiu, que s’haurà d’acompanyar d’un informe d’auditor, que haurà d’estar inscrit en el 
Registre Oficial d’Auditors de Comptes i 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 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 directa i indirecta, amb els límits assenyalats; 
així com la despesa de personal i els costos que se’n derivin. De la mateixa manera, haurà 
de contenir un apartat on s’acrediti que s’ha fet constar la col·laboració de Diputació de 
Barcelona en tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals 
que facin referencia a l’activitat, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva 
web. 
 
La despesa en concepte d’auditoria es considerarà elegible.  
 
L’informe econòmic contindrà una relació detallada de despeses i ingressos vinculats a 
l’activitat, en un format adaptat que es detalla a l’Annex 4. 
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Onzè. MODIFICACIONS  
 
Prèvia aprovació de les parts es podrà modificar el present Conveni i/o llurs annexos, si així 
es considera, atenent a l’evolució del programa. La modificació de les obligacions pactades 
requerirà l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda.  
 
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PRÒRROGUES  
 
La vigència del conveni serà de 4 anys a partir de la data de la signatura del Conveni. 
 
Abans de la finalització de l’esmentat termini, i per un període màxim de fins a 4 anys més, 
les parts podran prorrogar el conveni a proposta del Comitè Director. En qualsevol cas 
s’haurà d’aprovar pels òrgans competents de les dues parts i fer constar de manera 
expressa. 
 
Tretzè. CONFIDENCIALITAT 
 
Tots els documents tractats en relació a les empreses participants en el programa seran 
tractats confidencialment per ambdues parts. 
 
Catorzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Corresponsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades 
del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo 
i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a 
l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
Ambdues parts, en tant que Corresponsables dels tractaments de dades necessaris per a 
les prestacions objecte d’aquest conveni s’obliguen de les seves respectives 
responsabilitats en compliment de les obligacions que estableix l’art. 26 del RGPD. 
 
En concret pel que fa a la informació sobre tractament de les dades a les persones que 
siguin usuàries dels serveis, aquestes seran informades per l’entitat corresponsable a qui en 
primer lloc facilitin les seves dades personals, informant-les de tot el que disposa l’art. 13 del 
RGPD.  
 
Pel que fa l’exercici de drets de les persones usuàries afectades, aquestes podran dirigir-se 
al Delegat de Protecció de Dades de PIMEC per les consultes queixes, exercicis de drets i 
comentaris relacionats amb la protecció de llurs dades. 
 
Quan es produeixi una violació de seguretat de les dades caldrà que PIMEC ho comuniqui a 
l’APDCAT sense dilació indeguda i en un termini màxim de 72 hores des de que hagi tingut 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

constància de l’incident, excepte en el cas que aquesta violació no constitueixi un risc pels 
drets i llibertats de les persones físiques. 
 
Quan sigui probable que la violació de seguretat de les dades personals suposi un alt risc 
pels drets i llibertats de les persones, el corresponsable de PIMEC serà l’encarregat de 
comunicar-ho als afectats. 
 
Quinzè. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Els productes resultants de l’execució del programa són en règim de cotitularitat, de manera 
que podran ser utilitzats per ambdues parts, sense necessitat d’autorització, per a la seva 
explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, traducció, adaptació i arranjament 
o qualsevol altra transformació. Per a la seva utilització caldrà indicar que el/s producte/s 
han estat elaborats en el marc del present conveni de col·laboració.  
 
Com a productes resultants de l’execució del programa, entre altres, es consideraran els 
materials de suport de les activitats de formació i de l’assistència tècnica realitzada a les 
empreses participants i els models de pla de creixement i pla d’acció, així com qualsevol 
altre document no previst i que es faci en el marc del programa.  
 
Setzè. EXTINCIÓ DEL CONVENI   
 
El conveni es podrà extingir per compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució, les següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts 

signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert 
un requeriment, per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable de la Comissió de Seguiment del conveni i a les demés parts signants.  

 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que 
l’ha adreçat notificarà a les altres parts la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar 
la indemnització dels perjudicis causats, si així s’hagués previst. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors, prevista en el propi conveni o en 

d’altres lleis. 
 
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la seva liquidació amb 
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
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En relació als compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que s’han 
complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de les parts, tenint 
en compte les regles establertes a l’article 52.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic (LRJSP). No obstant l’anterior, si quan concorri qualsevol de les 
causes de resolució del conveni existeixen actuacions en curs d’execució, les parts, a 
proposta de la Comissió de Seguiment podran acordar la continuació i finalització de les 
actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable per a la 
seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les mateixes en 
els termes establerts a l’article 52.2 LRJSP.  
 
Dissetè. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries  de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de 
la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte de l’acord. En tot allò no previst en el present conveni 
s’estarà al que estableix l’Ordenança General de Subvencions de Diputació de Barcelona, la 
Llei general de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
Divuitè. JURISDICCIÓ 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir 
als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin de la 
circumscripció de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen electrònicament el present Conveni, a un sol 
efecte, en la data que s’indica”.   

 
Segon. APROVAR l’aportació econòmica de cinc-cents cinquanta mil sis-cents 
vuitanta-nou euros (550.689,00 €), a raó de cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-
tres euros (183.563,00 €) per a cadascuna de les edicions. 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de cinc-cents cinquanta mil sis-
cents vuitanta-nou euros (550.689,00 €), d’acord amb la següent distribució 
pressupostària i condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 
1. Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2021, amb el número 
d’operació comptable 2103000947/001. 

 
2. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu que 
s’aprovi per a l’any 2022, amb el número d’operació comptable 2103000947/002. 
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3. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu que 
s’aprovi per a l’any 2023, amb el número d’operació comptable 2103000947/003. 

 
4. Cent trenta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (133.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu que 
s’aprovi per a l’any 2024, amb el número d’operació comptable 2103000947/004. 

 
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Quart. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa. 
 
Cinquè. COMUNICAR aquests acords a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament formalitat, 
a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya).” 
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Gerència de Serveis de Turisme 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 20 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona 
(Exp. núm. 2019/0020051).- 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: 
 

“ 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-

2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 

 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 

s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 

especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
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treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 

l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 
5. El Consell Comarcal d’Osona és una entitat pública que té com un dels seus 

objectius la promoció del turisme en el territori de la comarca d’Osona. 
 
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell 
Comarcal d’Osona, ha plantejat la necessitat de continuar treballant en la gestió 
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el 
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització 
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En aquest sentit, en sessió de 
Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 676/19) es va 
aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir el marc de relacions per 
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca pel període 2020-
2023. El conveni es va signar en data 20 de gener de 2020 i és vigent fins el 31 de 
desembre de 2023. 

 
7. Vist que el Consell Comarcal d’Osona ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

que el Consell General de l’organització especial Osona Turisme en data 2 de 
desembre de 2020 ha aprovat el Pla d’Accions 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de data 19 de 
desembre de 2019 (núm. Registre 676/19) i formalitzat en data 20 de gener de 2020, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, en base al Pla d’Acció 
anual aprovat pel Consell General del Consell Comarcal en data 2 de desembre de 
2020, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc 
del Contracte Programa. 
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent quaranta-un mil cent 
seixanta-cinc euros amb cinquanta cèntims (141.165,50 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-un mil cent seixanta-cinc 
euros amb cinquanta cèntims (141.165,50 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta-un mil cent seixanta-cinc 
euros amb cinquanta cèntims (141.165,50 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 
2021 del Consell Comarcal d’Osona (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  99.767,00 € 

Factor de gestió  21.398,50 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 141.165,50 € 
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Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 
rebran el suport específic de 20.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que 
s’indica a continuació: 
 

 Suport en la planificació i gestió d’espais d’interès turístic, amb un import de 
10.000,00 €. 

 Turisme accessible, amb un import de 5.000,00 €. 

 Camí Oliba , amb un import de 5.000,00 €. 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent dinou mil set-cents 
seixanta-set euros (119.767,00 €), sempre que estigui justificada la totalitat dels 
imports corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal d’Osona haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions. 
 
Justificació  
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa.  
 
Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas.  

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
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Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió. 
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal d’Osona.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(d45dc3ccc3c3b53518c7) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:52 
 
Pla(3ca3361ac6a0908a0158) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:53 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat (Exp. núm. 2019/0020052).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
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1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-
2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 

 

En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 

2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 

3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 

4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 

5. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat és una entitat pública que té com a 
objectiu principal contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el 
desenvolupament del sector turístic comarcal. 
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6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, ha plantejat la necessitat de continuar 
treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous 
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves 
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En 
aquest sentit, en sessió de Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. 
Registre 677/19), es va aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir 
el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la 
comarca pel període 2020-2023. El conveni es va signar en data 7 de gener de 
2020 i és vigent fins el 31 de desembre de 2023. 

 
7. Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha comunicat a la Diputació de 

Barcelona que el Consell Plenari de data 26 de novembre de 2020 va aprovar la 
proposta del Pla de Gestió i Activitats per a l’exercici 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de data 19 de 
desembre de 2019 (núm. Registre 677/19), i formalitzat en data 7 de gener de 2020, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en base al 
Pla d’Acció anual aprovat pel Consorci de Turisme en data 26 de novembre de 2020, 
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sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del 
Contracte Programa. 
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent seixanta-tres mil dos-
cents vint-i-tres euros amb setanta-tres cèntims (163.223,73 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de cent seixanta-tres mil dos-cents vint-i-tres 
euros amb setanta-tres cèntims (163.223,73 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent seixanta-tres mil dos-cents vint-i-tres 
euros amb setanta-tres cèntims (163.223,73 €), per tal de desenvolupar el Pla 
d’Accions 2021 del Consorci de Turisme del Baix Llobregat (Annex I) en base a uns 
criteris de distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió  30.040,73 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 163.223,73 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebran el 
suport específic de 20.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 

 Turisme familiar: El canal de la puput punxetes, amb un import de 10.000,00 €. 

 Turisme gastronòmic: Projecte per a la dinamització de la gastronomia del Baix 
Llobregat", amb un import de 10.000,00 €. 

 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
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 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent trenta-tres mil cent 
vuitanta-tres euros (133.183,00 €), sempre que estigui justificada la totalitat dels 
imports corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 
 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions. 
 
Justificació  
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa.  
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Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas.  

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió. 
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
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per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(8bf403894cdf64a6cf1a) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 09:06 
 
Pla(141525c40d4d82e73646) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 09:10 

 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (Exp. núm. 2019/0020053).- 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: 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-

2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 
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En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 

s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 

especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 

l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 
5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una entitat pública que té com un dels 

seus objectius la promoció dels recursos turístics de la comarca. 
 
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, ha plantejat la necessitat de continuar treballant en la 
gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que 
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on 
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En aquest sentit, 
en sessió de Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 
678/19), es va aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir el marc 
de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca pel 
període 2020-2023. El conveni es va signar en data 7 de gener de 2020 i és vigent 
fins el 31 de desembre de 2023. 

 
7. Vist que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha comunicat a la Diputació de 

Barcelona que el Ple en data 18 de novembre de 2020, va aprovar el Pla d’Accions 
de turisme de l’any 2021. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat en Junta de Govern del 19 de desembre de 
2019 (núm. Registre 678/19) i formalitzat en data 7 de gener de 2020, entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en base al Pla 
d’Acció anual aprovat pel Consell comarcal en data 18 de novembre de 2020, sense 
perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte 
Programa. 
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent quaranta-quatre mil 
cinc-cents trenta-tres euros amb dinou cèntims (144.533,19 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-quatre mil cinc-cents 
trenta-tres euros amb dinou cèntims (144.533,19 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta-quatre mil cinc-cents trenta-
tres euros amb dinou cèntims (144.533,19 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 
2021 del Consell Comarcal del Vallès Oriental (Annex I) en base a uns criteris de 
distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
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 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió  16.350,19 € 

Projecte singular 15.000,00 € 

Total 144.533,19 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 
rebran el suport específic de 15.000,00 €. Aquest import es distribuirà de la forma que 
s’indica a continuació: 
 

 Campanya de comunicació, amb un import de 15.000,00 € 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent vint-i-vuit mil cent vuitanta-
tres euros (128.183,00 €), sempre que estigui justificada la totalitat dels imports 
corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 

 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions. 
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Justificació  
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa.  
 
Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas.  

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
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lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió. 
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(d805b7ac592a0b2fe712) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 09:12 
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Pla(bfd8b354d449fdb239ff) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 09:11 

 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf (Exp. núm. 2019/0020054).- 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: 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-

2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 

 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 

s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 
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3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 

l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc  a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 
5. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf és una entitat pública que té 

com a objectiu, entre d’altres, el foment i execució d’accions dirigides al 
desenvolupament de la oferta i la demanda de serveis turístics en el seu àmbit 
d’actuació. Promoure accions per propiciar i possibilitar l’establiment de noves 
estructures i mitjans adequats per la millora qualitativa i quantitativa de la oferta 
turística i el foment de la iniciativa privada en l’àmbit del sector turístic al seu àmbit 
d’actuació. 

 
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic del Garraf, ha plantejat la necessitat de continuar 
treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous 
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves 
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En 
aquest sentit, en sessió de Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. 
Registre 679/19), es va aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir 
el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la 
comarca pel període 2020-2023. El conveni es va signar en data 10 de gener de 
2020 i és vigent fins el 31 de desembre de 2023. 

 
7. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que la Presidència ha aprovat el Pla d’Acció de l’àmbit de 
turisme de Node Garraf per a 2021 en data 12 de gener de 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 
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3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat en Junta de Govern de data 19 de desembre 
de 2019 (núm. Registre 679/19) i formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, en base 
al Pla d’Acció anual aprovat per l’Agència en data 12 de gener de 2021, sense 
perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte 
Programa. 
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent quaranta mil sis-cents 
cinc euros amb trenta-tres cèntims (140.605,33 €), per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta mil sis-cents cinc euros 
amb trenta-tres cèntims (140.605,33 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta mil sis-cents cinc euros amb 
trenta-tres cèntims (140.605,33 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2021 de 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (Annex I) en base a uns criteris 
de distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
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Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió  12.422,33 € 

Projecte singular 15.000,00 € 

Total 140.605,33 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del l’Agència l’any 2021 rebran el 
suport específic de 15.000,00 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 

 Garraf Turisme Gourmet, amb un import de 10.000,00 € 

 Garraf Sona, amb un import de 5.000,00 €. 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent vint-i-vuit mil cent vuitanta-
tres euros (128.183,00 €), sempre que estigui justificada la totalitat dels imports 
corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 
 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui 
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions. 
 
Justificació  
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
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contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa.  
 
Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas.  

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
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Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió.  
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(0f24ad1d4881fedbb953) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 09:04 
 
Pla(614881d56752ae067d4a) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 09:04 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 14 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Bages (Exp. núm. 2019/0020055).- 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: 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-

2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al 
seu abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat 
per orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, 
que són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; 
i desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 
 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, 
que passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la 
gestió turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les 
marques turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i 
Pirineus Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de 
l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del 
sector turístic (privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 
 

2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 
s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis 
de Turisme. 

 

3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues 
parts en base al contracte programa.  
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4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 
l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte 
Programa pel període 2020-2023. 

 

5. El Consell Comarcal del Bages és una entitat pública que té com un dels seus 
objectius la promoció dels recursos turístics de la comarca. 

 

6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència 
de Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el 
Consell Comarcal del Bages, ha plantejat la necessitat de continuar treballant en 
la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que 
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on 
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En aquest sentit, 
en sessió de Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 
680/19), es va aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir el marc 
de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca pel 
període 2020-2023. El conveni es va signar en data 14 de gener de 2020 i és 
vigent fins el 31 de desembre de 2023. 

 

7. Vist que el Consell Comarcal del Bages ha comunicat a la Diputació de Barcelona 
que la Presidència ha aprovat el Pla de Treball de Turisme del Consell Comarcal 
del Bages per a l’any 2021 en data 29 de desembre de 2020. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 

2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 

3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació 
de Barcelona al Contracte Programa aprovat en Junta de Govern de 19 de desembre 
de 2019 (núm. Registre 680/19), i formalitzat en data 14 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, en base al Pla d’Acció anual 
aprovat pel Consell Comarcal del Bages en data 29 de desembre de 2020, sense 
perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte 
Programa.  
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent trenta-dos mil quatre-
cents noranta euros amb tretze cèntims (132.490,13 €), per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de cent trenta-dos mil quatre-cents noranta 
euros amb tretze cèntims (132.490,13 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent trenta-dos mil quatre-cents noranta 
euros amb tretze cèntims (132.490,13 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 
2021 del Consell Comarcal del Bages (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  104.861,00 € 

Factor de gestió  12.629,13 € 

Projecte singular 15.000,00 € 

Total 132.490,13 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 
rebran el suport específic de 15.000,00 €. Aquest import es distribuirà de la forma que 
s’indica a continuació: 
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 Enoturisme al Bages. La ruta del vi DO Pla de Bages, amb un import de 
10.000,00 €. 

 Millora del posicionament del Camí Oliba, amb un import de 5.000,00 €. 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent dinou mil vuit-cents 
seixanta-un euros (119.861,00 €), sempre que estigui justificada la totalitat dels 
imports corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 
 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal del Bages haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions. 
 
Justificació  
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 
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 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa.  
 
Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas.  

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
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competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió. 
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Bages.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(175208276f2c6f0e921d) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  FONT URGELL, XAVIER (FIRMA)  01/04/2021, 16:03 
 
Pla(6ecae56bfeb63b08692a) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  FONT URGELL, XAVIER (FIRMA)  01/04/2021, 16:04 

 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà (Exp. núm. 2019/0020056).- 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: 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-

2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
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desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 

 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 

s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 

especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 

l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 
5. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà és una entitat pública que té com a 

objectiu principal el foment del turisme a la comarca del Berguedà. 
 
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà, ha plantejat la necessitat de continuar 
treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous 
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves 
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En 
aquest sentit, en sessió de Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. 
Registre 681/19), es va aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir 
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el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la 
comarca pel període 2020-2023. El conveni es va signar en data 7 de gener de 
2020 i és vigent fins el 31 de desembre de 2023. 

 
7. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que el pla d’acció de turisme 2021 ha estat ratificat i aprovat 
dins del pla d’acció conjunt de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per la 
Junta General celebrada en data 30 de desembre de 2020. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat en Junta de Govern en sessió del 19 de 
desembre de 2019 (núm. Registre 681/19), i formalitzat en data 7 de gener de 2020 , 
entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà, en base al Pla d’Acció anual aprovat per la seva Junta General celebrada 
en data 30 de desembre de 2020, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa. 
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent trenta-vuit mil nou-cents 
setanta-dos euros amb dotze cèntims (138.972,12 €), per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de cent trenta-vuit mil nou-cents setanta-dos 
euros amb dotze cèntims (138.972,12 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent trenta-vuit mil nou-cents setanta-dos 
euros amb dotze cèntims (138.972,12 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 
2021 de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà (Annex I) en base a 
uns criteris de distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  101.869,00 € 

Factor de gestió  17.103,12 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 138.972,12 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del l’Agència l’any 2021 rebran el 
suport específic de 20.000,00 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 

 Festival Solsticis, amb un import de 10.000,00 € 

 Més que turisme, amb un import de 5.000,00 €. 

 Escape tourism, el joc interactiu per visitar el Berguedà amb família, amb un import 
de 5.000,00 €. 

 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent vint-i-un mil vuit-cents 
seixanta-nou euros (121.869,00 €), sempre que estigui justificada la totalitat dels 
imports corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 
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 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui 
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions. 
 
Justificació  
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa.  
 
Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 
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 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas.  

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió.  
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(df93d7b10b13000bf059) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:58 
 
Pla(339e1c8a40708bfb24f9) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:59 

 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental (Exp. núm. 2019/0020057).- 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: 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-

2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 

 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
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turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 

s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 

especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 

l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 
5. El Consell Comarcal del Vallès Occidental és una entitat pública que té com un dels 

seus objectius la promoció dels recursos turístics de la comarca del Vallès 
Occidental. 

 
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, ha plantejat la necessitat de continuar treballant en 
la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que 
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on 
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En aquest sentit, 
en sessió de Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 
682/19), es va aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir el marc 
de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca pel 
període 2020-2023. El conveni es va signar en data 7 de gener de 2020 i és vigent 
fins el 31 de desembre de 2023. 

 
7. Vist que el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha comunicat a la Diputació de 

Barcelona que el Pla d’Acció per a l’anualitat 2021 ha estat aprovat per Decret de 
Presidència núm.298/2020 de data 24 de desembre de 2020. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de data 19 de 
desembre de 2019 (núm. Registre 682/19) i formalitzat en data 7 de gener de 2020, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en base al 
Pla d’Acció anual aprovat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental en data 24 de 
desembre de 2020, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa. 
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent quaranta-cinc mil 
vuitanta-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims (145.088,82 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-cinc mil vuitanta-vuit euros 
amb vuitanta-dos cèntims (145.088,82 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta-cinc mil vuitanta-vuit euros 
amb vuitanta-dos cèntims (145.088,82 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 
2021 del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Annex I) en base a uns criteris de 
distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
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 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 

Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 €  

Factor de gestió    11.905,82 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 145.088,82 € 
 

El projecte singular d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 rebran el 
suport específic de 20.000 € és: 
 

 El turisme industrial al Vallès Occidental: estructuració, dinamització i pla de 
recuperació i condicionament de futurs, amb un import de 20.000,00 €. 

 

Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 

D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent trenta-tres mil cent-
vuitanta-tres euros (133.183,00 €), sempre que estigui justificada la totalitat dels 
imports corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 
 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022. 

 

Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions. 
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Justificació  
 

Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa.  
 
Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas. 

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
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lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió. 
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(13539aa52888f990b4e2) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:56 
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Pla(69059aba7462b4fd9941) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:56 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia 
(Exp. núm. 2019/0020058).- 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: 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-

2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 

 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 

s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 
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3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 
especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 

l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 
5. El Consell Comarcal de l’Anoia és una entitat pública que té com un dels seus 

objectius la promoció del turisme en el territori de la comarca de l’Anoia. 
 
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia, ha plantejat la necessitat de continuar treballant en la gestió 
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el 
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització 
dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En aquest sentit, en sessió de 
Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 683/19), es va 
aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir el marc de relacions per 
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca pel període 2020-
2023. El conveni es va signar en data 7 de gener de 2020 i és vigent fins el 31 de 
desembre de 2023. 

 
7. Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

que el Pla d’Accions de Turisme per l’exercici 2021 ha estat aprovat per Acord de la 
Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Anoia, en la sessió ordinària celebrada 
en data 21 de desembre de 2020. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic.  
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
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de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat en Junta de Govern del 19 de desembre de 
2019 (núm. Registre 683/19), i formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, en base al Pla d’Acció anual 
aprovat pel Consell Comarcal de l’Anoia en data 21 de desembre de 2020, sense 
perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte 
Programa. 
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent tretze mil sis-cents 
seixanta-cinc euros amb quaranta cèntims (113.665,40 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa cent tretze mil sis-cents seixanta-cinc euros 
amb quaranta cèntims (113.665,40 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 dels pressupostos de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent tretze mil sis-cents seixanta-cinc euros 
amb quaranta cèntims (113.665,40 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2021 
del Consell Comarcal de l’Anoia (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  83.318,00 € 

Factor de gestió  10.347,40 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 113.665,40 € 
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Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 
rebran el suport específic de 20.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que 
s’indica a continuació: 
 

 Anoia, territori d'E-bike, amb un import de 15.000,- euros;  

 Tourism APP, amb un import de 5.000,- euros. 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent tres mil tres-cents divuit 
euros (103.318,00 €), sempre que estigui justificat la totalitat dels imports 
corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 
 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022.  

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal de l’Anoia haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions. 
 
Justificació  
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  
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 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa. 
 
Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas.  

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
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Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió. 
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(53baa8ae1b125ef12250) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:47 
 
Pla(f34607f1f0d8b7778e2b) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  
Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:50 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès (Exp. núm. 2019/0020060).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-
2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 

 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 

s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 

especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 

l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 
5. El Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat pública que té com a 

objectiu essencial contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el 
desenvolupament de l’activitat del turisme i, concretament, de l’enoturisme, dins el 
seu àmbit d’actuació. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el 
Consorci de Promoció Turística del Penedès, ha plantejat la necessitat de continuar 
treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous 
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves 
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. En 
aquest sentit, en sessió de Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 (núm. 
Registre 684/19), es va aprovar la minuta del Contracte Programa per tal d’establir 
el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la 
comarca pel període 2020-2023. El conveni es va signar en data 10 de gener de 
2020 i és vigent fins el 31 de desembre de 2023. 

 
7. Vist que el Consorci de Promoció Turística del Penedès ha comunicat a la Diputació 

de Barcelona que el Pla d’Accions 2021 ha estat aprovat per la seva l’Assemblea 
General en data 26 de novembre de 2020. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic.  
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat en Junta de Govern de data 19 de desembre 
de 2019 (núm. Registre 684/19) i formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, en base al 
Pla d’Acció anual aprovat pel Consorci de Promoció Turística del Penedès en data 26 
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de novembre de 2020, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa. 
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent vint-i-vuit mil quatre-
cents setanta-tres euros amb cinquanta-quatre cèntims (128.473,54 €), per fer front a 
les obligacions que deriven del Contracte Programa esmentats al punt anterior. 
  
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa cent vint-i-vuit mil quatre-cents setanta-tres 
euros amb cinquanta-quatre cèntims (128.473,54 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 dels pressupostos de l’exercici 2021. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent vint-i-vuit mil quatre-cents setanta-tres 
euros amb cinquanta-quatre cèntims (128.473,54 €) per tal de desenvolupar el Pla 
d’Accions 2021 del Consorci de Promoció Turística del Penedès (Annex I) en base a 
uns criteris de distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  86.036,00 € 

Factor de gestió  22.437,54 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 128.473,54 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, és: 
 

 Pel forat del pany. Audioguies i Secrets, amb un import de 20.000,- euros.  
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent sis mil trenta-sis euros 
(106.036,00 €), sempre que estigui justificada la totalitat dels imports corresponents 
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a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de justificar com a màxim el 
31 d’octubre del 2021. 
 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022.  

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Promoció Turística 
del Penedès haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions. 
 
Justificació  
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa. 
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Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas. 

 
En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 
L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió. 
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
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per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(ba1dfcfa34a19c9ff12c) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:42 
 
Pla(fcda1474c7af4fcb4573) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  12/03/2021, 08:41 

 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per 
part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 27 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme (Exp. núm. 2019/0020062).- 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: 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020-

2023” és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica. 

 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 

 
2. El model de gestió territorial per un turisme sostenible a la província de Barcelona, 

s’organitza en base als ens de gestió turística comarcal, a través del respectiu 
consell comarcal, consorci específic de turisme o agència de promoció comarcal i 
un contracte programa acordat entre cada ens comarcal i la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 
3. El contracte programa va establir pels períodes 2012-2015 i 2016-2019, i va 

especificar per a cada període els objectius estratègics a assolir i les línies de 
treball convingudes. Anualment es va acordar un Pla de treball entre ambdues parts 
en base al contracte programa.  

 
4. Les parts fan un balanç positiu d’aquest marc de relacions, que garanteix 

l’alineament d’objectius i accions a escala comarcal i provincial, valorant 
l’oportunitat d’introduir millores d’aquest marc a través del nou Contracte Programa 
pel període 2020-2023. 

 
5. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme és una entitat pública que té 

com a objectiu essencial la millora, la promoció i el foment del turisme del territori 
dels ens consorciats. 

 
6. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, ha plantejat la necessitat de 
continuar treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant 
els nous reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant 
noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. 
En aquest sentit, en sessió de Junta de Govern de data 19 de desembre de 2019 
(núm. Registre 686/19) es va aprovar la minuta del Contracte Programa per tal 
d’establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística 
de la comarca pel període 2020-2023. El conveni es va signar en data 27 de gener 
de 2020 i és vigent fins el 31 de desembre de 2023. 

 
7. Vist que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que el Pla d’Accions 2021 ha estat aprovat per la Junta 
General del Consorci en data 9 de desembre de 2020. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic.  
 
2. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
3. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de data 19 de 
desembre de 2019 (núm. Registre 686/19) i formalitzat en data 27 de gener de 2020 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, en base al Pla d’Acció anual aprovat per la Junta General del Consorci en 
data 9 de desembre de 2020, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
 
Segon. Fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent seixanta mil cinc-cents 
nou euros amb quaranta-dos cèntims (160.509,42 €), per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa esmentats en el punt anterior. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa cent seixanta mil cinc-cents nou euros amb 
quaranta-dos cèntims (160.509,42 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 dels pressupostos de l’exercici 2020. 
 
Quart. L’aportació anual global es fixa en cent seixanta mil cinc-cents nou euros amb 
quaranta-dos cèntims (160.509,42 €), per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2021 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (Annex I) en base a uns criteris 
de distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
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 Factor de garantia  

 Factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2021 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen. 
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia  113.183,00 € 

Factor de gestió  27.326,42 € 

Projecte singular 20.000,00 € 

Total 160.509,42 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebran el 
suport específic de 20.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 

 Creació d’experiències i de producte turístic al Maresme, amb un import de 10.000,- 
euros; 

 Sabors de mar i de munt, amb un import de 5.000,- euros;  

 Digitalització i monitorització de l’activitat turística, amb un import de 5.000,- euros. 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia” i “Projecte singular” 
 
D’acord amb el conveni signat, la forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

 Un pagament avançat per l’import corresponent a la suma dels imports de Factor de 
Garantia i Projecte Singular. És a dir, la quantitat de cent trenta-tres mil cent 
vuitanta-tres (133.183,00 €), sempre que estigui justificat la totalitat dels imports 
corresponents a l’any 2020. El mínim del 50 % d’aquest import s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 d’octubre del 2021. 
 

 El darrer pagament que serà per l’import corresponent al Factor de Gestió, es farà 
contra la justificació total de la relació de despeses del Pla d’Acció Anual i Projecte 
Singular pendents de justificació conjuntament amb el formulari del Factor de Gestió 
que determina l’ajust de valor econòmic de la darrera aportació, i que s’haurà de 
presentar des del 2 de gener de 2022 fins el 31 de març de l’any 2022.  

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de 
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forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions. 
 

Justificació  
 

Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’ens de gestió turística haurà de 
remetre a la Diputació de Barcelona un certificat de l’interventor de l’entitat d’acord 
amb un formulari que serà facilitat per aquesta Diputació. Aquest formulari haurà de 
contenir com a mínim: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 
han estat finançades amb càrrec a l’aportació de la Diputació de Barcelona, i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021. 

 Indicació d’altres ingressos rebuts per la mateixa finalitat, així com que juntament 
amb la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, no es supera el cost total 
de l’activitat.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació amb l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 

Per altra banda, junt amb la darrera justificació, l’interventor de l’entitat també caldrà 
que certifiqui, sense el nivell de detall anterior, quin ha estat el cost total global de les 
activitats executades i que són objecte del contracte programa. 
 

Les justificacions hauran d’anar acompanyades de: 
 

 Memòria tècnica parcial o total de les activitats realitzades del Pla d’Acció anual. 

 Memòria tècnica parcial o total específica (amb balanç econòmic) del Projecte 
Singular objecte de suport, si és el cas. 

 

En el cas que no sigui possible l’execució de les accions o la presentació de les 
justificacions dins el termini establert, l’ens de gestió haurà de demanar l’ampliació 
dels terminis corresponents 
 

Especificacions respecte a la justificació del Factor de Garantia  
 

En la relació de despeses justificatives derivades del Pla d’Acció que justificarien 
l’aportació corresponent al Factor de Garantia, es podran incloure, en un percentatge 
no superior al 75 % de l’aportació total, despeses de personal i despeses generals de 
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lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament 
dels equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals.  
 

L’import de les despeses de promoció turística incloses al Pla d’Acció hauran de ser 
com a mínim del 25 % de l’import assignat anualment pels conceptes del Factor de 
Garantia. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Projecte Singular 
 
En la relació de despeses justificatives derivades del Projecte Singular, es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total per aquest 
concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments, amb 
un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Especificacions respecte a la justificació del Factor de Gestió 
 
El pagament del factor de gestió està vinculat a la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de 
Turisme i relacionades amb la vinculació de l’ens comarcal amb el sector públic i privat 
de la comarca, les accions de formació i les accions vinculades a la millora de la 
competitivitat. Per aquest motiu, dins el formulari de justificació hi haurà un apartat on 
s’haurà d’indicar l’assoliment d’aquests indicadors en funció dels compromisos 
assumits inicialment. Es podrà donar una compensació entre els diferents indicadors, 
sempre i quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin 
escreixos en altres indicadors de gestió. 
 
No obstant, també s’haurà de justificar l’import econòmic amb la presentació de 
despeses justificatives per l’import d’aquest factor amb despeses derivades del Pla 
d’Acció. Es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total 
per aquest concepte, despeses de personal i despeses generals de lloguer d’edificis, 
telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments, amb un màxim del 15 % per a aquestes despeses generals. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(ac708efd4d752e24ea89) 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment 
les revocacions totals i parcial de diverses subvencions destinades al 
finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2018-2019 (Exp. núm. 2020/1987).- 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 celebrada el dia 12 de 

març de 2020, va adoptar l’acord núm. 149, pel qual s’aprova la convocatòria núm. 
202020195120011663 i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2018-
2019, per un import d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €). 

 
2. Posteriorment, en sessió celebrada el dia 17 de setembre de 2020, la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona adopta l’acord núm. 437 pel qual s’aprova la 
concessió de subvencions, en el marc de la citada convocatòria, i queda establert el 
nou termini per a la justificació de les subvencions entre l’1 d’octubre de 2020 i el 16 
de novembre de 2020. 

 
3. Finalitzat aquest període de justificació s’efectuen els corresponents requeriments, 

a aquells beneficiaris que no han presentat la documentació justificativa, per tal que 
presentin la justificació en el termini de quinze dies hàbils, amb l’advertiment que de 
no fer-ho es procedirà a la revocació de la subvenció.  

 
4. A resultes d’aquests requeriments, tres entitats han presentat renúncia parcial, les 

quals han estat aprovades per Decret del president delegat de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, de data 10 de març de 2021, amb número 2045, i alhora s’ha 
aprovat la reducció de la disposició de la despesa per import vint-i-set mil quatre-
cents un euro amb quaranta-vuit cèntims (27.401,48 €). Ara, procedeix aprovar la 
reducció de l’autorització de la despesa pel mateix import, pel mateix òrgan que va 
aprovar la convocatòria de subvencions. 
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5. D’altra banda, també a resultes dels requeriments esmentats, hi ha dues entitats 
que no han atès el requeriment i no han presentat documentació justificativa i una 
altra que tant sols ha justificat parcialment, per tant, procedeix instar la revocació 
inicial d’aquestes tres subvencions, d’acord amb el següent detall: 

 

a) Revocacions totals: 
 

Nom entitat NIF Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import 
pagat 

Import a 
revocar 

FUNDACIÓ ACIS. LLAR 
D’INFANTS ACIS 

R5800396C 8.002,37 € 0 €  0 € 8.002,37 € 

FUNDACIÓ PRIVADA 
LICEO SARRIÀ (ESCOLA 
BRESSOL SANT MARC) 

G58812520 6.401,90 € 0 € 0 € 6.401,90 € 

 

b) Revocació parcial: 
 

Nom entitat NIF Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import 
pagat 

Import a 
revocar 

ASSOCIACIÓ PG EL 
MEU JARDI 

G59808196 10.669,83 € 1.800,14 € 1.800,14 € 8.869,69 € 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació. 

 
2. Per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat amb allò previst als 

articles 18 i 20 LGS, procedeix comunicar la revocació inicial d’aquesta subvenció a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 

 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment les revocacions totals i la revocació parcial de les 
següents subvencions concedides a favor de les llars d’infants de titularitat privada 
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d’iniciativa social per al curs 2018-2019, en el marc de la convocatòria de subvencions 
núm. 202020195120011663: 
 

Entitat NIF 
Import 

concedit 
Revocació 

inicial 

FUNDACIÓ ACIS. LLAR D’INFANTS ACIS R5800396C 8.002,37 € 8.002,37 € 

FUNDACIÓ PRIVADA LICEO SARRIÀ 
(ESCOLA BRESSOL SANT MARC) 

G58812520 6.401,90 € 6.401,90 € 

ASSOCIACIÓ PG EL MEU JARDÍ G59808196   10.669,83 € 8.869,69 € 

  TOTAL  23.273,96 € 

 
Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquests acords, a fi que les entitats esmentades presentin 
els documents que estimin pertinents o al·leguin el que considerin oportú, amb 
l’advertiment que de no fer-ho, aquesta revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. AJUSTAR comptablement l’import de vint-i-tres mil dos-cents setanta-tres 
euros amb noranta-sis cèntims (23.273,96 €), a l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/48911, mitjançant ajustament de valor en el sentit de reduir l'import de 
l’autorització i la disposició de la despesa, en cas de què esdevingui definitiva, d’acord 
amb el detall següent: 
 

Entitat Import Operació 
comptable AD 

Import 
ajustament 

de valor 

Operació 
comptable 
ajustament 

valor 

FUNDACIO ACIS. LLAR 
D’INFANTS ACIS 

8.002,37 2003002743/67 - 8.002,37 € 2103900284 

FÚNDACIÓ PRIVADA 
LICEO SARRIÀ (ESCOLA 
BRESSOL SANT MARC) 

6.401,90 2003002743/75  - 6.401,90 € 2103900285 

ASSOCIACIÓ PG-EL MEU 
JARDÍ 

10.669,83 2003002743/60   - 8.869,69 € 2103900286 

 
Quart. AJUSTAR comptablement l’import de vint-i-set mil quatre-cents un euros amb 
quaranta-vuit cèntims (27.401,48 €), a l’aplicació pressupostària G/80100/32000/48911, 
mitjançant ajustament de valor en el sentit de reduir l'import de l’autorització de la 
despesa, produït per l’acceptació de les renúncies parcials de subvencions aprovades 
per Decret del president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, de data 10 
de març de 2021, amb número 2045. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a la Fundació ACIS (Llar d’infants ACIS), a la 
Fundació Privada Liceo Sarrià (Escola Bressol Sant Marc) i a l’Associació PG El Meu 
Jardí.” 
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35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, 
per al curs 2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221).- 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. El preàmbul de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC) 

defineix el servei públic d'educació com un servei essencial de la comunitat que pot 
ser prestat pels poders públics i la iniciativa social com a garantia dels drets 
fonamentals dels ciutadans i de les ciutadanes.  

 
2. L’article 198 de la LEC preveu la subvenció de les llars d’infants de titularitat privada 

que desenvolupin una activitat amb finalitat essencial de servei, i que entre els 
criteris de preferència que s’estableixin ha de figurar la satisfacció de necessitats 
d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en 
zones rurals. 

 
3. La Diputació de Barcelona, en l’àmbit específic de l’educació, i des de la Gerència 

de Serveis d’Educació, coopera i col·labora amb els governs locals de la seva 
demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les necessitats 
educatives emergents i de conferir finançament en matèria de centres educatius; i 
atès que s’han impulsat programes específics de finançament de les llars d’infants, 
a fi de contribuir al funcionament d’aquests centres i al sosteniment de les places, 
és voluntat estendre aquest finançament a altres entitats que actuen sobre el 
territori amb vocació de servei públic. 

 
4. Atesa la voluntat de cooperar en el sosteniment de les llars d’infants dels respectius 

territoris, es planteja aquesta convocatòria i les bases que la regulen, que té per 
objecte l’atorgament de subvencions destinades al finançament a les llars d’infants 
de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant  la 
minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars 
d’infants, per al curs 2019-2020. 

 
5. L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN MILIÓ  

CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de l’any 2021 de 
la Diputació de Barcelona. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. El marc legal de les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 

 
2. 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), regula 
els procediments de concessió de subvencions que tramiti la Diputació de 
Barcelona. 

 
3. L’Ordenança estableix a l’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. 

 
4. L’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17 i següents de 

l’Ordenança. 
 
5. 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 de la LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
l’extracte de la convocatòria en llengua catalana i castellana. 

 
6. 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, en relació amb les obligacions, principis 
ètics i regles de conducta dels beneficiaris de les subvencions. 

 
7. 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. 

 
8. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 desembre de 
2019 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de 
desembre de 2019, que atribueix a la Junta de Govern la competència per a 
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l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, per 
delegació de la Presidència. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la convocatòria núm. 202120215120012393 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social 
de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2019-2020, el text 
íntegre de les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES AL 
FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D’INICIATIVA 
SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE 
LES QUOTES RELATIVES A L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES 
LLARS D’INFANTS, PER AL CURS 2019-2020. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012393 
 
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 (en endavant, 
l’Ordenança). 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social, per al curs 2019-2020, prioritzant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.  
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes 
subvencions tenen per finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es 
configuren d’acord amb la condició de necessitat social d’interès general que la normativa 
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de subvencions atorga a les accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, 
l’exclusió social i l’atenció a la infància en risc. Així doncs, aquestes subvencions es 
destinaran prioritàriament a minorar les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes de 
les escoles bressol privades d’iniciativa social corresponents al curs escolar 2019-2020. 
 
3. Període d'execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques s’han 
de destinar a finançar despeses d’escolarització de les llars d’infants privades d’iniciativa 
social, relatives al curs escolar 2019-2020 (de l’1.09.2019 al 31.08.2020). 
 
4. Beneficiaris i requisits dels sol·licitants 
 
Poden concórrer a la convocatòria d’aquestes subvencions les entitats privades d’iniciativa 
social, titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que escolaritzin infants de 
zero a tres anys, i que reuneixin totes i cadascuna de les següents condicions: 
 
a) Estar autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per 

impartir el primer cicle de l’educació infantil. 
b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense finalitat de lucre, inscrites al Registre 

General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o equivalent i que els 
centres pels quals es sol·licita la subvenció siguin de la província de Barcelona. 

c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre. 
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de 

les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle d’educació infantil i els requisits dels centres, modificat pel Decret 101/2010, de 3 
d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil. 

 
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria. 
 
5. Documentació a aportar  
 

 La sol·licitud de subvenció, signada electrònicament pel/per la representant legal de 
l’entitat, d’acord amb el model normalitzat per a la present convocatòria, que inclou els 
següents annexos: 
 
1. Memòria, dades d’escolarització i matriculació del centre (Annex 1). 
2. Declaració responsable del cost del servei d’escolarització (Annex 2). 
3. Declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions de l’entitat 

beneficiaria i declaració responsable de la direcció del centre i el personal educador 
conforme estan en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de 
juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres 
(Annex 3). 

4. Declaració responsable del què preveu la Llei 26/2015, de modificació del sistema de 
protecció de la infància i l’adolescència, per l’activitat objecte de subvenció que 
implica contacte habitual amb menors (Annex 4). 
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5. Declaració responsable 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 (Annex 5).  

6. Declaració responsable que l’entitat ha lliurat la documentació acreditativa de la seva 
personalitat jurídica i de la representació legal en la convocatòria anterior, número 
d’expedient 2020/1987 i número convocatòria 202020205120011663 relativa al curs 
2018-2019, gestionada per la Gerència de Serveis d’Educció; i/o documentació que 
aporta en cas que aquesta no continuï vigent (Annex 6). 

 
En el cas de que no hagi estat lliurada a la Gerència de Serveis d’Educació en la 
convocatòria anterior (202020205120011663), caldrà adjuntar la següent documentació: 
 
1. Identificació de l’entitat, aportant: 

 Còpia del NIF de l’entitat sol·licitant. 

 Còpia de l’escriptura de constitució o dels estatuts, acreditativa de la condició d’entitat 
sense finalitat de lucre.  

 Còpia de la inscripció de l’entitat en el Registre General d’Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya o equivalent. 
 

2. Identificació del/de la representant legal, aportant: 

 Còpia del DNI. 

 Còpia dels poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de 
l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant. 
 

6. Termini, formes i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 26 d’abril de 2021 i finalitzarà 
el 17 de maig de 2021.  
 
La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se exclusivament a través de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/) a l’apartat subvencions - educació, omplint la sol·licitud de subvenció específica 
de la convocatòria, que serà signada electrònicament pel representant legal 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. 
 
El formulari de sol·licitud de subvenció específic de la convocatòria, els seus annexos i les 
bases d’aquesta convocatòria, podran trobar-se al següent lloc web: 
https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. Les entitats sol·licitants hauran de presentar una única sol·licitud de 
subvenció en aquesta convocatòria, en cas contrari, es tindrà en compte l’última sol·licitud 
presentada. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://www.diba.cat/web/educacio/
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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 10,00h a 13,00h. 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 comú de les administracions públiques  
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència dels Serveis 
d’Educació, mitjançant correu electrònic adreçat a gestio.educacio@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert 
de la convocatòria. 
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
sol·licitant per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent del 
requeriment, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s’entendrà desistit de la seva sol·licitud.  
 
Les esmenes s’hauran de lliurar exclusivament a través de la seu electrònica de la Diputació 
de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) a l’apartat subvencions – 
educació - tràmit d’esmena. 
 

8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Sense perjudici del compliment de la condició de beneficiari d’acord amb la Base 4, per a 
valorar les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris:  
 
Criteri 1: nombre d’alumnes escolaritzats al centre segons el següent barem: 
 

 Alumne escolaritzat en una llar d’infants en zona amb el mateix codi postal que un centre 
educatiu classificat d’alta complexitat pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ......................................................................2 punts 

 
Per determinar les llars d’infants privades d’iniciativa social que compleixen la condició 
d’estar en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits s’estableix el criteri de 
coincidència amb el codi postal que correspongui als centres educatius classificats d’alta 
complexitat pel Departament d’Educació mitjançant l’annex a la Resolució de 12 de maig 
de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es 
fa pública la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat.  

 
 

https://www.diba.cat/web/registre
mailto:gestio.educacio@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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Municipis/Codis postals amb centres  
d’alta complexitat  

Municipi 
Codi 

postal 

Argentona 08310 

Badalona 08913 

  08914 

  08917 

  08918 

Badia del Vallès 08214 

Barcelona 08001 

08003 

08004 

08014 

08016 

08018 

08019 

08020 

08028 

08030 

08031 

08032 

08033 

08035 

08038 

08041 

08042 

Canovelles 08420 

Cornellà de Llobregat 08940 

Esplugues de Llobregat 08950 

Franqueses del Vallès, Les 08520 

Granollers 08401 
  08403 

Hospitalet de Llobregat, L' 08901 

  08902 

  08904 

  08905 

  08906 

  08907 

Igualada 08700 

Manlleu 08560 

Manresa 08240 

  08242 

  08243 

Martorell 08760 

Mataró 08302 

  08303 
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Municipis/Codis postals amb centres  
d’alta complexitat  

Municipi 
Codi 

postal 

  08304 

Mollet del Vallès 08100 

Montcada i Reixac 08110 

Montornès del Vallès 08170 

Pineda de Mar 08397 

Prat de Llobregat, El 08820 

Rubí 08191 

Sabadell 08201 

  08202 

  08204 

  08205 

  08207 

  08208 

Sant Adrià de Besòs 08930 

Sant Boi de Llobregat 08830 

Sant Vicenç dels Horts 08620 

Santa Coloma de Gramenet 08921 

  08922 

  08923 

Santa Margarida de Montbui 08710 

Terrassa 08222 

  08223 

  08224 

  08225 

  08226 

  08227 

  08228 

Torrelles de Foix 08737 

Vic 08500 

Vilafranca del Penedès 08720 

 

 Alumne escolaritzat en una llar d’infants que no compleixi la condició 
anterior........................................................................................................1 punt  

 
Nombre d’alumnes que constin escolaritzats a les llars d’infants a la finalització del curs 
escolar objecte de la convocatòria. 

 
Criteri 2: nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials: 
 

 Alumne escolaritzat amb necessitats educatives especials.......................4 punts 
 

El nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials, referit a l’alumnat que 
disposa de dictamen d’escolarització per part d’equips d’assessorament i orientació 
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psicopedagògica (EAP) o altres certificats i informes amb efectes equivalents (acreditació 
d’una discapacitat igual o superior al 65 %). 

 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la 
present convocatòria és d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €) i anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2021. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària 
màxima establerta. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits. 
 
L’assignació individual de cada beneficiari es calcularà de forma directament proporcional a 
la puntuació obtinguda, respecte de la suma total de punts assignats al conjunt de 
beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta convocatòria.  
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total d’escolarització per alumne (s’entén per cost total d’escolarització per 
alumne, la despesa corrent i unitària per alumne escolaritzat a l’escola bressol, excloent-ne 
els serveis complementaris -servei menjador, acollida/permanència, casal d’estiu- i els altres 
serveis d’atenció a la petita infància i a les seves famílies -espai nadó, espai familiar, espai 
de joc o ludoteca-).  
 
12. Òrgan competent per a la instrucció i proposta de resolució 
 
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. 
 
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: 
 
• El President delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, o persona en qui delegui. 
• La Coordinadora de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut o persona en qui delegui.   
• Un/a representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
• El Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui. 
• Un/a representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que també actuarà com a 

secretari/ària. 
 
L’òrgan competent per a 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.  
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13. Termini de resolució, de publicació 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 màxim per a resoldre i notificar aquesta convocatòria de subvencions és, com a 
màxim, de tres mesos a comptar des de la finalització del termini 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 des de l’aprovació.  
 
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web 
següent: https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades       
 
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 davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 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  
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà 
acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la concessió. 
 
15. 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 
revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.  
 
1. 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. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 

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

https://www.diba.cat/web/educacio/
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4. 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 
que l’integrin. 

5. Conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions, els documents de qualsevol mena justificatius 
de l’aplicació dels fons rebuts. 

6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 de l’Ordenança. 
 

16. Despesa subvencionable  
 

Són subvencionables les despeses de personal derivades del cost del servei 
d'escolarització dels infants durant el curs objecte de la present convocatòria. 
Concretament, s'accepten les nòmines dels mestres, educadors i personal contractat, i les 
despeses corresponents de seguretat social. 
 

Serà igualment despesa subvencionable la relativa al cost de l’informe d’auditor al que fa 
referència la Base 18. 
 

17. Forma de pagament 
 

El pagament total de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop, prèvia presentació de 
la justificació exigida, dins del termini establert a l’efecte en aquestes bases. 
 

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. 
 

18. Termini i forma de justificació  
 

El termini per a la justificació de les subvencions és del 16 d’agost de 2021 al 15 d’octubre 
de 2021. 
 
Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats, 
a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona exclusivament a 
htpps://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ a l’apartat subvencions - educació i 
d’acord amb el previst a la Base 6 per a les sol·licituds. 
 
Aquestes justificacions s’hauran de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb 
aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 

 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. 

 Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim 
de l’article 74.5 RLGS. 

 Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS. 
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L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a 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. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 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.  

 Indicar el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència. 

 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la 
subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels 
alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2019-2020.  
 
El/la representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada i la 
Diputació de Barcelona podrà sol·licitar en qualsevol moment els originals per poder acarar 
la documentació. 
 

19. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui requerit/da, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a iniciar 
els tràmits de revocació de la subvenció.  

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
requerit/da, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a iniciar els tràmits de 
revocació de la subvenció.  

 

20. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries queden exonerades de la presentació de garanties pel pagament 
de la subvenció en no haver-hi pagaments anticipats i ateses les seves finalitats. 
 
21. Compatibilitat de les subvencions amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del servei d’escolarització per alumne. 
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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. 
 
22. 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, i de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
23. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, 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. 
 
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, l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  
 
Serà causa de reintegrament de la subvenció l’incompliment de les previsions del Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els 
requisits dels centres, i del Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments 
del primer cicle d’educació infantil, així com les de l’article 37 de la LGS. 
 
Així mateix, també estarà obligat 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.  
 
25. 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 IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
26. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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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.  
 
27. 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 la 
subvenció de finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al 
curs 2019-2020 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 altre cessió.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des 
d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir 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’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 15 D’ABRIL DE 2021 DE LA JUNTA DE GOVERN 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA I 
BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES AL FINANÇAMENT DE LES LLARS 
D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ 
DE BARCELONA, MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE LES QUOTES RELATIVES A 
L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES LLARS D’INFANTS, PER AL 
CURS 2019-2020, PROMOGUDES PER LA GERÈNCIA DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ.  
 

mailto:dpd@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 

 

 

 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012393 
 

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 https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-
privades 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Poden concórrer a la convocatòria d’aquestes subvencions les entitats privades d’iniciativa 
social, titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que escolaritzin infants de 
zero a tres anys, i que reuneixin totes i cadascuna de les següents condicions: 
 
a) Estar autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per 

impartir el primer cicle de l’educació infantil. 
b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense finalitat de lucre, inscrites al Registre 

General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o equivalent i que els 
centres pels quals es sol·licita la subvenció siguin de la província de Barcelona. 

c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre. 
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de 

les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. 

 
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil. 
 
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 de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social, per al curs 2019-2020, prioritzant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.  
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes 
subvencions tenen per finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es 
configuren d’acord amb la condició de necessitat social d’interès general que la normativa 
de subvencions atorga a les accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, 
l’exclusió social i l’atenció a la infància en risc. Així doncs, aquestes subvencions es 
destinaran prioritàriament a minorar les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes de 
les escoles bressol privades d’iniciativa social corresponents al curs escolar 2019-2020. 
 
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). 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.diba.cat/web/educacio/
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Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la 
present convocatòria és d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €) i anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2021. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària 
màxima establerta. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 26 d’abril i finalitzarà el 17 de 
maig de 2021. 
 
Sisè. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques s’han 
de destinar a finançar despeses d’escolarització de les llars d’infants privades d’iniciativa 
social, relatives al curs escolar 2019-2020 (de l’1.09.2019 al 31.08.2020). 
 
Setè. Altres dades 
 
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits. 
 
L’assignació individual de cada beneficiari es calcularà de forma directament proporcional a 
la puntuació obtinguda, respecte de la suma total de punts assignats al conjunt de 
beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta convocatòria.  
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total d’escolarització per alumne (s’entén per cost total d’escolarització per 
alumne, la despesa corrent i unitària per alumne escolaritzat a l’escola bressol, excloent-ne 
els serveis complementaris -servei menjador, acollida/permanència, casal d’estiu– i els 
altres serveis d’atenció a la petita infància i a les seves famílies -espai nadó, espai familiar, 
espai de joc o ludoteca-).  
 
El termini per a la justificació de les subvencions és del 16 d’agost de 2021 al 15 d’octubre 
de 2021”. 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana, que s’adjunten com Annex I i Annex II 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
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Quart. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per import 
d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2021. 
 
Sisè. 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 de Barcelona.” 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i 
l’esport local”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/579).- 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). 
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c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Dinamització de l’activitat física i l’esport local” per mitjà 
del qual es vol donar suport a l’oferta d’activitats fisicoesportives impulsades per 
ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades que tinguin 
per objectiu facilitar l’accés de la ciutadania a l’esport a través de programes 
esportius continuats o esdeveniments puntuals. Els seus destinataris són 
ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades de la 
demarcació de Barcelona. 

 
5. En l’informe emès pel cap de l’Oficina d’Activitats Esportives en data 15 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. El sistema de 
distribució del fons és el següent:  
 

a) S’ha establert un import lineal per tram respectant els mínims establerts a les 
bases de la convocatòria: 

 

Població del tram 
Import mínim 

(bases convocatòria) 
Import lineal  

per tram 

Fins a 1.000 habitants 2.000,00 € 2.900,00 € 

de 1.001 a 5.000 habitants 3.000,00 € 4.700,00 € 

de 5.001 a 10.000 habitants 4.300,00 € 5.500,00 € 

de 10.001 a 50.000 habitants 5.000,00 € 6.500,00 € 

Més de de 50.001 habitants 6.000,00 € 6.800,00 € 

Consells comarcals 2.000,00 € 6.800,00 € 

 
 

b) Pel que fa a la població dels ens beneficiaris s’ha considerat el Reial decret 
1147/2020, 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, tant en els Ajuntaments com en els Consells Comarcals (en aquests s’ha 
sumat la xifra oficial de població dels municipis de la província que conformen 
cada comarca). Les dades de població de les Entitats Municipals 
Descentralitzades procedeixen del nomenclàtor de l'Institut Nacional 
d'Estadística (Població del Padró Continu per unitat poblacional) referides a 1 de 
gener de 2019.  
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c) D’aquest repartiment per trams poblacionals n’ha resultat un sobrant de 790 € 
que s’ha repartit en base a un euro per habitant:  

 
Pressupost disponible 

 
Nombre total d’habitants 
dels ens locals objecte 

de suport 
 

El resultat de dividir 790 € entre 7.519.344 habitants ha estat de 0,00010506 €. 
 

d) S’han repercutit aquests 0,00010506 € a totes les assistències i fruit de 
l’arrodoniment ha esdevingut un dèficit de 0,08 € que s’ha repercutit en l’ens 
local de més població i amb més import atorgat fins al moment (Consell 
Comarcal del Vallès Occidental passa de 98,50 € a 98,42 €, pel que fa al 
repartiment de l’euro per habitant). 

 
6. La quantia total amb la qual es va dotar inicialment el fons va ser d’un milió cinc-

cents setanta-set mil cent noranta euros (1.577.190,00 €), sent la quantia que 
finalment es proposa concedir la mateixa, d’un milió cinc-cents setanta-set mil cent 
noranta euros (1.577.190,00 €). 

 

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. 
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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 les concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat 
física i l’esport local” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

AJ. ABRERA P0800100J 21Y301846 6.501,32 2103000692 1 

AJ. AGUILAR DE SEGARRA P0800200H 21Y301845 2.900,03 2103000692 2 

AJ. AIGUAFREDA P0801400C 21Y301844 4.700,26 2103000692 3 

AJ. ALELLA P0800300F 21Y301843 5.501,04 2103000692 4 

AJ. ALPENS P0800400D 21Y301842 2.900,03 2103000692 5 

AJ. ARENYS DE MAR P0800600I 21Y301841 6.501,67 2103000692 6 

AJ. ARENYS DE MUNT P0800700G 21Y301840 5.500,96 2103000692 7 

AJ. ARGENÇOLA P0800800E 21Y301839 2.900,02 2103000692 8 

AJ. ARGENTONA P0800900C 21Y301838 6.501,32 2103000692 9 

AJ. ARTES P0801000A 21Y301837 5.500,61 2103000692 10 

AJ. AVIA P0801100I 21Y301836 4.700,23 2103000692 11 

AJ. AVINYÒ P0801200G 21Y301835 4.700,24 2103000692 12 

AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS P0801300E 21Y301834 4.700,18 2103000692 13 

AJ. ESPARREGUERA P0807500D 21Y301551 6.502,34 2103000692 14 

AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 21Y301550 6.504,95 2103000692 15 

AJ. IGUALADA P0810100H 21Y301549 6.504,28 2103000692 16 

AJ. ÒDENA P0814200B 21Y301548 4.700,39 2103000692 17 

AJ. OLÈRDOLA P0814400H 21Y301547 4.700,40 2103000692 18 

AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E 21Y301546 4.700,19 2103000692 19 

AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C 21Y301545 6.502,54 2103000692 20 

AJ. OLIVELLA P0814700A 21Y301544 4.700,41 2103000692 21 

AJ. OLOST P0814800I 21Y301543 4.700,13 2103000692 22 

AJ. OLVAN P0814300J 21Y301542 2.900,09 2103000692 23 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

AJ. ORIS P0814900G 21Y301541 2.900,03 2103000692 24 

AJ. ORISTÀ P0815000E 21Y301540 2.900,06 2103000692 25 

AJ. ORPÍ P0815100C 21Y301539 2.900,02 2103000692 26 

AJ. ÒRRIUS P0815200A 21Y301538 2.900,08 2103000692 27 

AJ. ULLASTRELL P0829000I 21Y301537 4.700,22 2103000692 28 

AJ. BADALONA P0801500J 21Y301833 6.823,45 2103000692 29 

AJ. BADIA DEL VALLÈS P0831200A 21Y301832 6.501,41 2103000692 30 

AJ. BAGA P0801600H 21Y301831 4.700,22 2103000692 31 

AJ. BALENYÀ P0801700F 21Y301830 4.700,40 2103000692 32 

AJ. BALSARENY P0801800D 21Y301829 4.700,34 2103000692 33 

AJ. BARBERA DEL VALLÈS P0825200I 21Y301828 6.503,50 2103000692 34 

AJ. BEGUES P0802000J 21Y301827 5.500,77 2103000692 35 

AJ. BELLPRAT P0802100H 21Y301826 2.900,01 2103000692 36 

AJ. BERGA P0802200F 21Y301825 6.501,76 2103000692 37 

AJ. BIGUES I RIELLS P0802300D 21Y301824 5.500,98 2103000692 38 

AJ. BORREDÀ P0802400B 21Y301823 2.900,05 2103000692 39 

AJ. CABRERA D'ANOIA P0802800C 21Y301822 4.700,16 2103000692 40 

AJ. CABRERA DE MAR P0802900A 21Y301821 4.700,50 2103000692 41 

AJ. CABRILS P0803000I 21Y301820 5.500,78 2103000692 42 

AJ. CALAF P0803100G 21Y301819 4.700,38 2103000692 43 

AJ. CALDERS P0803400A 21Y301818 4.700,11 2103000692 44 

AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E 21Y301816 4.700,32 2103000692 45 

AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C 21Y301817 6.501,87 2103000692 46 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

AJ. CALELLA P0803500H 21Y301815 6.502,03 2103000692 47 

AJ. CALLDETENES P0822400H 21Y301814 4.700,26 2103000692 48 

AJ. CALLÚS P0803700D 21Y301813 4.700,22 2103000692 49 

AJ. CALONGE DE SEGARRA P0803600F 21Y301812 2.900,02 2103000692 50 

AJ. CAMPINS P0803800B 21Y301811 2.900,06 2103000692 51 

AJ. CANET DE MAR P0803900J 21Y301810 6.501,56 2103000692 52 

AJ. CANOVELLES P0804000H 21Y301809 6.501,77 2103000692 53 

AJ. CÀNOVES I SAMALÚS P0804100F 21Y301808 4.700,33 2103000692 54 

AJ. CANYELLES P0804200D 21Y301807 4.700,49 2103000692 55 

AJ. CAPELLADES P0804300B 21Y301806 5.500,56 2103000692 56 

AJ. CAPOLAT P0804400J 21Y301805 2.900,01 2103000692 57 

AJ. CARDEDEU P0804500G 21Y301804 6.501,94 2103000692 58 

AJ. CARDONA P0804600E 21Y301803 4.700,49 2103000692 59 

AJ. CARME P0804700C 21Y301802 2.900,08 2103000692 60 

AJ. CASSERRES P0804800A 21Y301801 4.700,17 2103000692 61 

AJ. CASTELL DE L'ARENY P0805600D 21Y301800 2.900,01 2103000692 62 

AJ. CASTELLAR DE N'HUG P0805100E 21Y301799 2.900,02 2103000692 63 

AJ. CASTELLAR DEL RIU P0804900I 21Y301798 2.900,02 2103000692 64 

AJ. CASTELLAR DEL VALLES P0805000G 21Y301797 6.502,57 2103000692 65 

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR P0805200C 21Y301796 4.700,39 2103000692 66 

AJ. CASTELLBISBAL P0805300A 21Y301795 6.501,32 2103000692 67 

AJ. CASTELLCIR P0805400I 21Y301794 2.900,08 2103000692 68 

AJ. CASTELLDEFELS P0805500F 21Y301793 6.807,09 2103000692 69 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B 21Y301792 4.700,25 2103000692 70 

AJ. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS P0805900H 21Y301791 2.900,02 2103000692 71 

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX P0805800J 21Y301790 2.900,05 2103000692 72 

AJ. CASTELLGALÍ P0806000F 21Y301789 4.700,22 2103000692 73 

AJ. CASTELLNOU DE BAGES P0806100D 21Y301788 4.700,15 2103000692 74 

AJ. CASTELLOLÍ P0806200B 21Y301787 2.900,07 2103000692 75 

AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J 21Y301786 4.700,27 2103000692 76 

AJ. CASTELLVÍ DE LA MARCA P0806400H 21Y301785 4.700,17 2103000692 77 

AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES P0806500E 21Y301784 4.700,20 2103000692 78 

AJ. CENTELLES P0806600C 21Y301783 5.500,79 2103000692 79 

AJ. CERCS P0826800E 21Y301782 4.700,12 2103000692 80 

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I 21Y301781 6.806,08 2103000692 81 

AJ. CERVELLÓ P0806700A 21Y301780 5.500,95 2103000692 82 

AJ. COLLBATÓ P0806800I 21Y301779 4.700,48 2103000692 83 

AJ. COLLSUSPINA P0806900G 21Y301778 2.900,04 2103000692 84 

AJ. COPONS P0807000E 21Y301777 2.900,03 2103000692 85 

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C 21Y301776 6.501,56 2103000692 86 

AJ. CORNELLA DE LLOBREGAT P0807200A 21Y301775 6.809,45 2103000692 87 

AJ. CUBELLES P0807300I 21Y301774 6.501,66 2103000692 88 

AJ. DOSRIUS P0807400G 21Y301773 5.500,59 2103000692 89 

AJ. FIGARÓ-MONTMANY P0813300A 21Y301772 4.700,12 2103000692 90 

AJ. FÍGOLS P0807900F 21Y301771 2.900,00 2103000692 91 

AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B 21Y301770 4.700,15 2103000692 92 
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AJ. FOGARS DE MONTCLÚS P0808000D 21Y301769 2.900,05 2103000692 93 

AJ. FOLGUEROLES P0808200J 21Y301768 4.700,24 2103000692 94 

AJ. FONOLLOSA P0808300H 21Y301767 4.700,15 2103000692 95 

AJ. FONT-RUBÍ P0808400F 21Y301766 4.700,15 2103000692 96 

AJ. GAIA P0808900E 21Y301765 2.900,02 2103000692 97 

AJ. GALLIFA P0808600A 21Y301764 2.900,02 2103000692 98 

AJ. GAVÀ P0808800G 21Y301763 6.504,94 2103000692 99 

AJ. GELIDA P0809000C 21Y301762 5.500,81 2103000692 100 

AJ. GIRONELLA P0809100A 21Y301761 4.700,52 2103000693 1 

AJ. GISCLARENY P0809200I 21Y301760 2.900,00 2103000693 2 

AJ. GRANERA P0809400E 21Y301759 2.900,01 2103000693 3 

AJ. GRANOLLERS P0809500B 21Y301758 6.806,56 2103000693 4 

AJ. GUALBA P0809600J 21Y301757 4.700,16 2103000693 5 

AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ P0809800F 21Y301756 2.900,10 2103000693 6 

AJ. GURB P0809900D 21Y301755 4.700,29 2103000693 7 

AJ. JORBA P0810200F 21Y301754 2.900,09 2103000693 8 

AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L' P0800500A 21Y301742 5.500,91 2103000693 9 

AJ. ESPUNYOLA, L' P0807700J 21Y301737 2.900,03 2103000693 10 

AJ. ESQUIROL, L' P0825400E 21Y301736 4.700,23 2103000693 11 

AJ. ESTANY, L' P0807800H 21Y301735 2.900,04 2103000693 12 

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L P0810000J 21Y301734 6.828,30 2103000693 13 

AJ. GARRIGA, LA P0808700I 21Y301753 6.501,75 2103000693 14 

AJ. GRANADA, LA P0809300G 21Y301752 4.700,23 2103000693 15 
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AJ. LLACUNA, LA P0810300D 21Y301751 2.900,09 2103000693 16 

AJ. LLAGOSTA, LA P0810400B 21Y301750 6.501,43 2103000693 17 

AJ. NOU DE BERGUEDÀ, LA P0814100D 21Y301749 2.900,02 2103000693 18 

AJ. PALMA DE CERVELLÓ, LA P5831301F 21Y301748 4.700,31 2103000693 19 

AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA P0816400F 21Y301747 4.700,23 2103000693 20 

AJ. POBLA DE LILLET, LA P0816500C 21Y301746 4.700,11 2103000693 21 

AJ. QUAR, LA P0817600J 21Y301745 2.900,01 2103000693 22 

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA P0818000B 21Y301744 6.501,13 2103000693 23 

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA P0828600G 21Y301743 4.700,39 2103000693 24 

AJ. CABANYES, LES P0802700E 21Y301741 2.900,10 2103000693 25 

AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES P0808500C 21Y301740 6.502,14 2103000693 26 

AJ. MASIES DE RODA, LES P0811500H 21Y301739 2.900,08 2103000693 27 

AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES P0811600F 21Y301738 4.700,33 2103000693 28 

AJ. LLIÇA D'AMUNT P0810600G 21Y301733 6.501,63 2103000693 29 

AJ. LLIÇA DE VALL P0810700E 21Y301732 5.500,68 2103000693 30 

AJ. LLINARS DEL VALLÈS P0810500I 21Y301731 6.501,05 2103000693 31 

AJ. LLUÇA P0810800C 21Y301730 2.900,03 2103000693 32 

AJ. MALGRAT DE MAR P0810900A 21Y301729 6.501,97 2103000693 33 

AJ. MALLA P0811000I 21Y301728 2.900,03 2103000693 34 

AJ. MANLLEU P0811100G 21Y301727 6.502,20 2103000693 35 

AJ. MANRESA P0811200E 21Y301726 6.808,22 2103000693 36 

AJ. MARGANELL P0824200J 21Y301725 2.900,03 2103000693 37 

AJ. MARTORELL P0811300C 21Y301724 6.503,02 2103000693 38 
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AJ. MARTORELLES P0811400A 21Y301723 4.700,51 2103000693 39 

AJ. MASQUEFA P0811800B 21Y301722 5.500,99 2103000693 40 

AJ. MATADEPERA P0811900J 21Y301721 5.501,00 2103000693 41 

AJ. MATARÓ P0812000H 21Y301720 6.813,62 2103000693 42 

AJ. MEDIONA P0812100F 21Y301719 4.700,25 2103000693 43 

AJ. MOIÀ P0813700B 21Y301718 5.500,67 2103000693 44 

AJ. MOLINS DE REI P0812200D 21Y301717 6.502,73 2103000693 45 

AJ. MOLLET DEL VALLÈS P0812300B 21Y301716 6.805,42 2103000693 46 

AJ. MONISTROL DE CALDERS P0812700C 21Y301715 2.900,07 2103000693 47 

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT P0812600E 21Y301714 4.700,33 2103000693 48 

AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J 21Y301713 6.503,87 2103000693 49 

AJ. MONTCLAR P0812900I 21Y301712 2.900,01 2103000693 50 

AJ. MONTESQUIU P0813000G 21Y301711 4.700,11 2103000693 51 

AJ. MONTGAT P0812500G 21Y301710 6.501,28 2103000693 52 

AJ. MONTMAJOR P0813100E 21Y301709 2.900,05 2103000693 53 

AJ. MONTMANEU P0813200C 21Y301708 2.900,02 2103000693 54 

AJ. MONTMELÓ P0813400I 21Y301707 5.500,93 2103000693 55 

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS P0813500F 21Y301706 6.501,75 2103000693 56 

AJ. MONTSENY P0813600D 21Y301705 2.900,04 2103000693 57 

AJ. MUNTANYOLA P0812800A 21Y301704 2.900,07 2103000693 58 

AJ. MURA P0813800J 21Y301703 2.900,02 2103000693 59 

AJ. NAVARCLES P0813900H 21Y301702 5.500,64 2103000693 60 

AJ. NAVÀS P0814000F 21Y301701 5.500,63 2103000693 61 
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AJ. PACS DEL PENEDÈS P0815300I 21Y301700 2.900,10 2103000693 62 

AJ. PALAFOLLS P0815400G 21Y301699 5.501,01 2103000693 63 

AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS P0815500D 21Y301698 6.501,56 2103000693 64 

AJ. PALLEJA P0815600B 21Y301697 6.501,22 2103000693 65 

AJ. PARETS DEL VALLÈS P0815800H 21Y301696 6.502,00 2103000693 66 

AJ. PERAFITA P0815900F 21Y301695 2.900,04 2103000693 67 

AJ. PIERA P0816000D 21Y301694 6.501,70 2103000693 68 

AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 21Y301693 6.502,94 2103000693 69 

AJ. POLINYÀ P0816600A 21Y301692 5.500,89 2103000693 70 

AJ. PONTONS P0816700I 21Y301691 2.900,06 2103000693 71 

AJ. PRATS DE LLUÇANÈS P0817000C 21Y301690 4.700,27 2103000693 72 

AJ. PREMIA DE DALT P0823000E 21Y301689 6.501,10 2103000693 73 

AJ. PREMIA DE MAR P0817100A 21Y301688 6.503,00 2103000693 74 

AJ. PUIG-REIG P0817400E 21Y301686 4.700,45 2103000693 75 

AJ. PUIGDÀLBER P0817300G 21Y301687 2.900,06 2103000693 76 

AJ. PUJALT P0817500B 21Y301685 2.900,02 2103000693 77 

AJ. RAJADELL P0817700H 21Y301684 2.900,06 2103000693 78 

AJ. RELLINARS P0817800F 21Y301683 2.900,08 2103000693 79 

AJ. RIPOLLET P0817900D 21Y301682 6.504,12 2103000693 80 

AJ. RODA DE TER P0818200H 21Y301681 5.500,68 2103000693 81 

AJ. RUBÍ P0818300F 21Y301680 6.808,26 2103000693 82 

AJ. RUBIO P0818400D 21Y301679 2.900,03 2103000693 83 

AJ. RUPIT I PRUIT P0818500A 21Y301678 2.900,03 2103000693 84 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

AJ. SABADELL P0818600I 21Y301677 6.822,75 2103000693 85 

AJ. SAGÀS P0818700G 21Y301676 2.900,02 2103000693 86 

AJ. SALDES P0818900C 21Y301675 2.900,03 2103000693 87 

AJ. SALLENT P0819000A 21Y301674 5.500,71 2103000693 88 

AJ. SANT ADRIÀ DE BESOS P0819300E 21Y301673 6.503,93 2103000693 89 

AJ. SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS P0819400C 21Y301672 2.900,01 2103000693 90 

AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA P0819500J 21Y301671 6.502,90 2103000693 91 

AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES P0819600H 21Y301670 6.501,17 2103000693 92 

AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR P0819700F 21Y301669 5.500,65 2103000693 93 

AJ. SANT BARTOMEU DEL GRAU P0819800D 21Y301668 2.900,09 2103000693 94 

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 21Y301667 6.808,88 2103000693 95 

AJ. SANT BOI DE LLUÇANÈS P0820000H 21Y301666 2.900,06 2103000693 96 

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA P0820200D 21Y301665 4.700,36 2103000693 97 

AJ. SANT CELONI P0820100F 21Y301664 6.501,91 2103000693 98 

AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT P0820300B 21Y301663 4.700,44 2103000693 99 

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J 21Y301662 6.809,77 2103000693 100 

AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES P0820500G 21Y301661 4.700,11 2103000694 1 

AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA P0820600E 21Y301660 4.700,30 2103000694 2 

AJ. SANT ESTEVE SESROVIRES P0820700C 21Y301659 5.500,81 2103000694 3 

AJ. SANT FELIU DE CODINES P0820900I 21Y301658 5.500,67 2103000694 4 

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 21Y301657 6.504,78 2103000694 5 

AJ. SANT FELIU SASSERRA P0821100E 21Y301656 2.900,06 2103000694 6 

AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES P0820800A 21Y301655 5.500,93 2103000694 7 
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AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES P0821200C 21Y301654 5.500,93 2103000694 8 

AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ P0821400I 21Y301653 4.700,37 2103000694 9 

AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA P0819200G 21Y301652 4.700,14 2103000694 10 

AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ P0821500F 21Y301651 2.900,00 2103000694 11 

AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA P0822500E 21Y301650 6.501,16 2103000694 12 

AJ. SANT JOAN DESPÍ P0821600D 21Y301649 6.503,60 2103000694 13 

AJ. SANT JULIA  DE CERDANYOLA P0831100C 21Y301648 2.900,02 2103000694 14 

AJ. SANT JULIA  DE VILATORTA P0821800J 21Y301647 4.700,33 2103000694 15 

AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H 21Y301646 6.501,96 2103000694 16 

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS P0822000F 21Y301645 4.700,26 2103000694 17 

AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D 21Y301644 4.700,25 2103000694 18 

AJ. SANT MARTI D'ALBARS P0822300J 21Y301643 2.900,01 2103000694 19 

AJ. SANT MARTI DE CENTELLES P0822200B 21Y301642 4.700,12 2103000694 20 

AJ. SANT MARTI DE TOUS P0822600C 21Y301641 4.700,13 2103000694 21 

AJ. SANT MARTI SARROCA P0822700A 21Y301640 4.700,34 2103000694 22 

AJ. SANT MARTI SESGUEIOLES P0822800I 21Y301639 2.900,04 2103000694 23 

AJ. SANT MATEU DE BAGES P0822900G 21Y301638 2.900,06 2103000694 24 

AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C 21Y301637 6.503,27 2103000694 25 

AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES P0823200A 21Y301636 4.700,25 2103000694 26 

AJ. SANT PERE DE TORELLÓ P0823300I 21Y301635 4.700,26 2103000694 27 

AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR P0823400G 21Y301634 4.700,48 2103000694 28 

AJ. SANT PERE SALLAVINERA P0818800E 21Y301633 2.900,02 2103000694 29 

AJ. SANT POL DE MAR P0823500D 21Y301632 5.500,57 2103000694 30 
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AJ. SANT QUINTI DE MEDIONA P0823600B 21Y301631 4.700,24 2103000694 31 

AJ. SANT QUIRZE DE BESORA P0823700J 21Y301630 4.700,23 2103000694 32 

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLÈS P0823800H 21Y301629 6.502,12 2103000694 33 

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA P0823900F 21Y301628 2.900,07 2103000694 34 

AJ. SANT SADURNÍ  D'ANOIA P0824000D 21Y301627 6.501,35 2103000694 35 

AJ. SANT SADURNÍ D'OSORMORT P0824100B 21Y301626 2.900,01 2103000694 36 

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA P0809700H 21Y301625 4.700,34 2103000694 37 

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET P0826200H 21Y301624 5.501,03 2103000694 38 

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D 21Y301623 5.500,68 2103000694 39 

AJ. SANT VICENÇ DE TORELLÓ P0826500A 21Y301622 4.700,22 2103000694 40 

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 21Y301621 6.502,97 2103000694 41 

AJ. STA. CECILIA DE VOLTREGÀ P0824300H 21Y301620 2.900,02 2103000694 42 

AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ P0824400F 21Y301619 5.500,87 2103000694 43 

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C 21Y301618 6.812,65 2103000694 44 

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA P0824600A 21Y301617 4.700,24 2103000694 45 

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER P0824700I 21Y301616 4.700,15 2103000694 46 

AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA P0824800G 21Y301615 5.500,78 2103000694 47 

AJ. STA. FE DEL PENEDÈS P0824900E 21Y301614 2.900,04 2103000694 48 

AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI P0825000C 21Y301613 6.501,07 2103000694 49 

AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJO P0825100A 21Y301612 5.500,81 2103000694 50 

AJ. STA. MARIA D'OLÓ P0825800F 21Y301606 4.700,11 2103000694 51 

AJ. STA. MARIA DE BESORA P0825300G 21Y301611 2.900,02 2103000694 52 

AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES P0825600J 21Y301610 2.900,09 2103000694 53 
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AJ. STA. MARIA DE MERLES P0825500B 21Y301609 2.900,02 2103000694 54 

AJ. STA. MARIA DE MIRALLES P0825700H 21Y301608 2.900,01 2103000694 55 

AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA P0825900D 21Y301607 5.501,01 2103000694 56 

AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA P0826000B 21Y301605 6.502,73 2103000694 57 

AJ. STA. SUSANNA P0826100J 21Y301604 4.700,37 2103000694 58 

AJ. SANTPEDOR P0819100I 21Y301603 5.500,80 2103000694 59 

AJ. SENTMENAT P0826700G 21Y301602 5.500,97 2103000694 60 

AJ. SEVA P0826900C 21Y301601 4.700,37 2103000694 61 

AJ. SITGES P0827000A 21Y301600 6.503,10 2103000694 62 

AJ. SOBREMUNT P0827100I 21Y301599 2.900,01 2103000694 63 

AJ. SORA P0827200G 21Y301598 2.900,02 2103000694 64 

AJ. SUBIRATS P0827300E 21Y301597 4.700,33 2103000694 65 

AJ. SÚRIA P0827400C 21Y301596 5.500,62 2103000694 66 

AJ. TAGAMANENT P0827600H 21Y301595 2.900,03 2103000694 67 

AJ. TALAMANCA P0827700F 21Y301594 2.900,02 2103000694 68 

AJ. TARADELL P0827800D 21Y301593 5.500,70 2103000694 69 

AJ. TAVÈRNOLES P0827500J 21Y301592 2.900,03 2103000694 70 

AJ. TAVERTET P0828000J 21Y301591 2.900,01 2103000694 71 

AJ. TEIA P0828100H 21Y301590 5.500,68 2103000694 72 

AJ. TERRASSA P0827900B 21Y301589 6.823,49 2103000694 73 

AJ. TIANA P0828200F 21Y301588 5.500,94 2103000694 74 

AJ. TONA P0828300D 21Y301587 5.500,88 2103000694 75 

AJ. TORDERA P0828400B 21Y301586 6.501,84 2103000694 76 
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AJ. TORELLÓ P0828500I 21Y301585 6.501,51 2103000694 77 

AJ. TORRELAVIT P0828700E 21Y301584 4.700,15 2103000694 78 

AJ. TORRELLES DE FOIX P0828800C 21Y301583 4.700,25 2103000694 79 

AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT P0828900A 21Y301582 5.500,64 2103000694 80 

AJ. VACARISSES P0829100G 21Y301581 5.500,72 2103000694 81 

AJ. VALLBONA D'ANOIA P0829200E 21Y301580 4.700,14 2103000694 82 

AJ. VALLCEBRE P0829300C 21Y301579 2.900,03 2103000694 83 

AJ. VALLGORGUINA P0829500H 21Y301578 4.700,31 2103000694 84 

AJ. VALLIRANA P0829600F 21Y301577 6.501,61 2103000694 85 

AJ. VALLROMANES P0829700D 21Y301576 4.700,27 2103000694 86 

AJ. VECIANA P0829800B 21Y301575 2.900,02 2103000694 87 

AJ. VIC P0829900J 21Y301574 6.505,00 2103000694 88 

AJ. VILADA P0830000F 21Y301573 2.900,04 2103000694 89 

AJ. VILADECANS P0830200B 21Y301572 6.807,06 2103000694 90 

AJ. VILADECAVALLS P0830100D 21Y301571 5.500,79 2103000694 91 

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS P0830600C 21Y301570 6.504,22 2103000694 92 

AJ. VILALBA SASSERRA P0830700A 21Y301569 2.900,08 2103000694 93 

AJ. VILANOVA DE SAU P0830400H 21Y301568 2.900,03 2103000694 94 

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ P0830300J 21Y301567 6.501,32 2103000694 95 

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS P0831000E 21Y301566 5.500,58 2103000694 96 

AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ P0830800I 21Y301565 6.807,12 2103000694 97 

AJ. VILASSAR DE DALT P0821300A 21Y301564 5.500,95 2103000694 98 

AJ. VILASSAR DE MAR P0821700B 21Y301563 6.502,21 2103000694 99 
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AJ. VILOBÍ DEL PENEDÈS P0830500E 21Y301562 4.700,12 2103000694 100 

AJ. VIVER I SERRATEIX P0830900G 21Y301561 2.900,02 2103000694 101 

AJ. BRUC, EL P0802500I 21Y301560 4.700,22 2103000694 102 

AJ. BRULL, EL P0802600G 21Y301559 2.900,03 2103000694 103 

AJ. MASNOU, EL P0811700D 21Y301558 6.502,50 2103000694 104 

AJ. PAPIOL, EL P0815700J 21Y301557 4.700,44 2103000694 105 

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL P0816300H 21Y301556 4.700,13 2103000694 106 

AJ. PONT DE VILOMARA I 
ROCAFORT P0818100J 21Y301555 4.700,41 2103000694 107 

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL P0816800G 21Y301554 6.806,87 2103000694 108 

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS P0816100B 21Y301553 4.700,31 2103000694 109 

AJ. PRATS DE REI, ELS P0816900E 21Y301552 2.900,06 2103000694 110 

CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS 

P5800013D 21Y301536 6.811,52     

CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA P5800006H 21Y301535 6.812,93     

CONSELL COMARCAL DEL BAGES P5800009B 21Y301534 6.818,97     

CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

P5800011H 21Y301533 6.887,69     

CONSELL COMARCAL DEL 
BERGUEDÀ 

P0800015J 21Y301532 6.804,18     

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF P5800020I 21Y301531 6.816,05     

CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME 

P5800008D 21Y301530 6.848,18     
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

CONSELL COMARCAL DEL 
MOIANÈS 

P0800317J 21Y301529 6.801,46     

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 

P5800007F 21Y301528 6.898,42     

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

P5800010J 21Y301527 6.843,56     

CONSELL COMARCAL D’OSONA P5800015I 21Y301526 6.817,05     

ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE 
BELLATERRA 

P0800249E 21Y301525 4.700,30     

ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE SANT 
MARTÍ DE TORROELLA 

P0800043B 21Y301524 2.900,03     

ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE SANT 
MIQUEL DE BALENYÀ 

P0800314G 21Y301523 4.700,14     

ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA 
VALLDOREIX 

P0800003F 21Y301522 5.500,88     

   1.577.190,00   
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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/80200/34100/46280 92.961,36 € 2102900193 1 

 
APROVAR l’autorització de la despesa total de noranta-dos mil nou-cents seixanta-un 
euros amb trenta-sis cèntims (92.961,36 €), 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/80200/34100/46582 75.160,01 € 

G/80200/34100/46882 17.801,35 € 

 92.961,36 € 
 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió cinc-cents setanta-set 
mil cent noranta euros (1.577.190,00 €) 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/80200/34100/46280 1.484.228,64 €  

G/80200/34100/46582 75.160,01 € Es condiciona a la regularització 
comptable aprovada en l’acord 
anterior 

G/80200/34100/46882 17.801,35 € 

     1.577.190,00 €  
 
Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa d’un mes a comptar des de la data de publicació en 
el BOP 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 depeses dels ens destinataris, d’acord amb el següent detall: 
 

 Seran elegibles les despeses de Capítol 1, “despeses de personal”, 
relatives a personal dels serveis esportius de titularitat municipal vinculat 
a un programa o esdeveniment esportiu. 

 Seran elegibles les despeses de Capítol 2, “despeses corrents en béns i 
serveis”, associades a les despeses de contractació d'activitats 
esportives coorganitzades pels ens locals; l’adquisició d'elements de 
protecció individual i col·lectiva, elements higiènics i consumibles, 
necessaris per la realització de l'activitat esportiva; elements de 
senyalització i comunicació de seguretat de les activitats esportives.  

 Seran elegibles les despeses de Capítol 4, “transferències corrents”, 
destinades a sufragar despeses de foment d'activitats esportives 
coorganitzades pels ens locals. Les despeses no podran correspondre 
en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas, hauran de 
ser entitats sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les 
subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de 
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l'entitat. Tampoc seran elegibles les subvencions a esportistes 
individuals o col·lectius. 

 No seran elegibles les despeses de proves o campionats adreçats 
exclusivament a esportistes federats i tampoc l'adquisició d'equipacions 
esportives. S'exclouen també aquells esdeveniments i actes que no 
incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva com, per exemple, nits de 
l'esport. En el mateix sentit no s'acceptaran despeses d'actes esportius 
com ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).  

 S'admetran despeses preparatòries en cas que l'esdeveniment o el 
programa no s'hagi pogut realitzar per causa de la pandèmia COVID-19. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. 

A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, 

així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. 

 
2.5. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros 

consisteix, d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les 
despeses realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de 
despesa, i en una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no 
s’exigeix la presentació de memòries ni formularis tècnics. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva 

totalitat, cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

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

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 

d'estar datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades 
durant el període d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre 
gestor de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 
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, 
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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 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 100 per 
cent de l’import concedit, 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. 

 
4. Renúncia 

Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat 
de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal 
que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a 
la revocació de l'ajut. 

 
5.2. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de requeriment del punt 

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació provisionals 
dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des 
de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona per tal que els afectats al·leguin el que estimin pertinent.  

 
5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 

5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 
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5.5. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit, 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. 
 

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.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Digitalització i condicionament 
d’equipaments esportius (Pla de xoc)”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/580).- 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: 
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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 “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius 
(Pla de xoc)”, per mitjà del qual es pretén, d’una banda la digitalització o dotació 
d’elements i sistemes per impulsar la implantació i ús d’eines digitals als 
equipaments esportius, més concretament l’adquisició i instal·lació d’equips i 
llicències de dispositius i/o programes informàtics associats a la gestió eficient dels 
serveis dels equipaments esportius; i de l’altra banda el condicionament, renovació 
i/o adquisició d’elements materials inventariables per a la millora i adequació 
permanent dels equipaments esportius, especialment davant la COVID-19, amb la 
finalitat de garantir les condicions sanitàries, de seguretat i funcionalitat tant de les 
instal·lacions esportives com del medi urbà i natural.  

 
Els seus destinataris són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades 
de la demarcació de Barcelona amb equipaments esportius de la seva titularitat. 

 
5. En l’informe emès pel cap de l’Oficina d’Equipaments Esportius en data 24 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. El sistema de 
distribució del fons és el següent:  

 
1. El fons es destina als ens locals amb equipaments esportius, existents o 

potencials, de la seva titularitat, tant al medi urbà com al medi natural, segons les 
determinacions del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya (PIEC), aprovat el 31 de maig de 2005 i el Cens d’Equipaments 
Esportius de Catalunya. Aquests són 314 ens locals. 

 
2. El repartiment del fons de prestació per ens local és la suma de dos imports: 

l’import bàsic més l’import poblacional. 
 
3. Import bàsic. El fons preveu una aportació de 2.140,13 € per ens destinatari, pel 

qual es reserven 672.000,00 € (80 %) de la quantia total. L’assignació bàsica es 
fonamenta en el cost d’un element bàsic (com per exemple, un joc de porteries o 
una cistella de bàsquet) que dona suport a l’activitat esportiva d’un equipament 
de la xarxa bàsica d’equipaments esportius. 
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4. Import per població. De forma complementària, es distribueix la quantia restant, 
168.000,00 € (20 %), 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: 

 
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 de menys població rebin més puntuació proporcionalment per habitant 
que els ens locals de major població. 
 
A cada tram se li assigna un rang de coeficient segons la taula següent: 

 

Interval de població Coeficient poblacional 

≤ 5.000 hab. De 2,25 a 2 

De 5.001 a 50.000 hab. De 2 a 1,5 

>50.000 hab. De 1,5 a 1,2 

 
b) Càlcul dels punts per població: 

Una vegada obtingut el coeficient poblacional individual 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. 

 

c) Càlcul de l’assignació per 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 
poblacional (168.000 €), obtenint així l’import assignat. 

 
d) Pel que fa a la població dels ens destinataris s’han considerat les dades 

aprovades pel Ministeri d’Economia i Empresa mitjançant el Reial decret 
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1147/2020, de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener 
de 2020. Els municipis dels quals depèn una entitat municipal 
descentralitzada tenen minorada la seva població per detreure’ls els habitants 
de l’entitat autònoma, atès que aquesta rep una assignació a banda. 

 

6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de vuit-cents 
quaranta-mil euros (840.000,00 €), mentre que la quantia que finalment es proposa 
concedir és de vuit-cents trenta nou mil nou-cents noranta nou euros amb noranta 
set cèntims (839.999,97 €). 

 

7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar en la seva totalitat l’autorització 
de despesa aprovada inicialment, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder autoritzar i disposar la despesa, d’una banda directament a l’aplicació 
pressupostària creada expressament per al Pla de xoc de la Diputació de 
Barcelona, i d’altra banda 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 “Digitalització i 
condicionament d’equipaments esportius (Pla de xoc)” 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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AJ. ABRERA P0800100J 21Y301519 2.759,11   

AJ. AGUILAR DE SEGARRA P0800200H 21Y301518 2.156,39   

AJ. AIGUAFREDA P0801400C 21Y301517 2.277,66   

AJ. ALELLA P0800300F 21Y301516 2.637,03   

AJ. ALPENS P0800400D 21Y301515 2.155,19   

AJ. ARENYS DE MAR P0800600I 21Y301514 2.910,58   

AJ. ARENYS DE MUNT P0800700G 21Y301513 2.599,92   

AJ. ARGENÇOLA P0800800E 21Y301512 2.152,78   

AJ. ARGENTONA P0800900C 21Y301511 2.759,02   

AJ. ARTES P0801000A 21Y301510 2.436,49   

AJ. AVIA P0801100I 21Y301509 2.262,52   

AJ. AVINYÓ P0801200G 21Y301508 2.266,12   

AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS P0801300E 21Y301507 2.234,85   

AJ. ESPARREGUERA P0807500D 21Y301224 3.174,77   

AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 21Y301223 3.970,40   

AJ. IGUALADA P0810100H 21Y301222 3.801,24   

AJ. ÒDENA P0814200B 21Y301221 2.335,40   

AJ. OLÈRDOLA P0814400H 21Y301220 2.340,23   

AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E 21Y301219 2.242,49   

AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C 21Y301218 3.246,67   

AJ. OLIVELLA P0814700A 21Y301217 2.348,24   

AJ. OLOST P0814800I 21Y301216 2.208,00   

AJ. OLVAN P0814300J 21Y301215 2.188,96   
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AJ. ORIS P0814900G 21Y301214 2.158,68   

AJ. ORISTÀ P0815000E 21Y301213 2.171,60   

AJ. ORPÍ P0815100C 21Y301212 2.148,86   

AJ. ÒRRIUS P0815200A 21Y301211 2.183,37   

AJ. ULLASTRELL P0829000I 21Y301210 2.255,66   

AJ. BADALONA P0801500J 21Y301506 9.410,60   

AJ. BADIA DEL VALLÈS P0831200A 21Y301505 2.798,82   

AJ. BAGA P0801600H 21Y301504 2.258,34   

AJ. BALENYÀ P0801700F 21Y301503 2.343,69   

AJ. BALSARENY P0801800D 21Y301502 2.312,05   

AJ. BARBERA DEL VALLÈS P0825200I 21Y301501 3.574,48   

AJ. BEGUES P0802000J 21Y301500 2.512,18   

AJ. BELLPRAT P0802100H 21Y301499 2.143,84   

AJ. BERGA P0802200F 21Y301498 2.945,98   

AJ. BIGUES I RIELLS P0802300D 21Y301497 2.611,19   

AJ. BORREDÀ P0802400B 21Y301496 2.166,78   

AJ. CABRERA D'ANOIA P0802800C 21Y301495 2.223,27   

AJ. CABRERA DE MAR P0802900A 21Y301494 2.386,13   

AJ. CABRILS P0803000I 21Y301493 2.518,60   

AJ. CALAF P0803100G 21Y301492 2.334,82   

AJ. CALDERS P0803400A 21Y301491 2.199,35   

AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E 21Y301489 2.303,52   

AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C 21Y301490 2.990,85   
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AJ. CALELLA P0803500H 21Y301488 3.052,21   

AJ. CALLDETENES P0822400H 21Y301487 2.277,71   

AJ. CALLÚS P0803700D 21Y301486 2.257,76   

AJ. CALONGE DE SEGARRA P0803600F 21Y301485 2.150,99   

AJ. CAMPINS P0803800B 21Y301484 2.171,14   

AJ. CANET DE MAR P0803900J 21Y301483 2.863,45   

AJ. CANOVELLES P0804000H 21Y301482 2.948,94   

AJ. CÀNOVES I SAMALÚS P0804100F 21Y301481 2.310,26   

AJ. CANYELLES P0804200D 21Y301480 2.383,94   

AJ. CAPELLADES P0804300B 21Y301479 2.415,57   

AJ. CAPOLAT P0804400J 21Y301478 2.144,99   

AJ. CARDEDEU P0804500G 21Y301477 3.016,64   

AJ. CARDONA P0804600E 21Y301476 2.381,19   

AJ. CARME P0804700C 21Y301475 2.184,88   

AJ. CASSERRES P0804800A 21Y301474 2.228,99   

AJ. CASTELL DE L'ARENY P0805600D 21Y301473 2.144,01   

AJ. CASTELLAR DE N'HUG P0805100E 21Y301472 2.149,15   

AJ. CASTELLAR DEL RIU P0804900I 21Y301471 2.150,30   

AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS P0805000G 21Y301470 3.259,87   

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR P0805200C 21Y301469 2.337,87   

AJ. CASTELLBISBAL P0805300A 21Y301468 2.759,16   

AJ. CASTELLCIR P0805400I 21Y301467 2.182,47   

AJ. CASTELLDEFELS P0805500F 21Y301466 4.710,93   
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AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B 21Y301465 2.270,95   

AJ. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS P0805900H 21Y301464 2.149,50   

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX P0805800J 21Y301463 2.165,81   

AJ. CASTELLGALÍ P0806000F 21Y301462 2.257,24   

AJ. CASTELLNOU DE BAGES P0806100D 21Y301461 2.220,83   

AJ. CASTELLOLÍ P0806200B 21Y301460 2.175,95   

AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J 21Y301459 2.279,51   

AJ. CASTELLVÍ DE LA MARCA P0806400H 21Y301458 2.228,29   

AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES P0806500E 21Y301457 2.247,43   

AJ. CENTELLES P0806600C 21Y301456 2.522,54   

AJ. CERCS P0826800E 21Y301455 2.205,14   

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I 21Y301454 4.257,40   

AJ. CERVELLÓ P0806700A 21Y301453 2.597,82   

AJ. COLLBATÓ P0806800I 21Y301452 2.376,82   

AJ. COLLSUSPINA P0806900G 21Y301451 2.160,80   

AJ. COPONS P0807000E 21Y301450 2.158,62   

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C 21Y301449 2.864,20   

AJ. CORNELLA DE LLOBREGAT P0807200A 21Y301448 5.495,67   

AJ. CUBELLES P0807300I 21Y301447 2.903,14   

AJ. DOSRIUS P0807400G 21Y301446 2.431,02   

AJ. FIGARÓ-MONTMANY P0813300A 21Y301445 2.204,70   

AJ. FÍGOLS P0807900F 21Y301444 2.142,62   

AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B 21Y301443 2.222,56   
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AJ. FOGARS DE MONTCLÚS P0808000D 21Y301442 2.167,40   

AJ. FOLGUEROLES P0808200J 21Y301441 2.264,87   

AJ. FONOLLOSA P0808300H 21Y301440 2.222,02   

AJ. FONT-RUBÍ P0808400F 21Y301439 2.219,58   

AJ. GAIA P0808900E 21Y301438 2.150,71   

AJ. GALLIFA P0808600A 21Y301437 2.149,78   

AJ. GAVÀ P0808800G 21Y301436 3.968,13   

AJ. GELIDA P0809000C 21Y301435 2.530,17   

AJ. GIRONELLA P0809100A 21Y301434 2.395,16   

AJ. GISCLARENY P0809200I 21Y301433 2.141,64   

AJ. GRANERA P0809400E 21Y301432 2.144,59   

AJ. GRANOLLERS P0809500B 21Y301431 4.530,00   

AJ. GUALBA P0809600J 21Y301430 2.226,84   

AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ P0809800F 21Y301429 2.193,58   

AJ. GURB P0809900D 21Y301428 2.287,95   

AJ. JORBA P0810200F 21Y301427 2.187,57   

AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L' P0800500A 21Y301415 2.577,23   

AJ. ESPUNYOLA, L' P0807700J 21Y301410 2.154,10   

AJ. ESQUIROL, L' P0825400E 21Y301409 2.260,75   

AJ. ESTANY, L' P0807800H 21Y301408 2.163,59   

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L P0810000J 21Y301407 10.474,12   

AJ. GARRIGA, LA P0808700I 21Y301426 2.942,02   

AJ. GRANADA, LA P0809300G 21Y301425 2.261,90   
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AJ. LLACUNA, LA P0810300D 21Y301424 2.191,47   

AJ. LLAGOSTA, LA P0810400B 21Y301423 2.806,56   

AJ. NOU DE BERGUEDÀ, LA P0814100D 21Y301422 2.149,50   

AJ. PALMA DE CERVELLÓ, LA P5831301F 21Y301421 2.302,06   

AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA P0816400F 21Y301420 2.260,69   

AJ. POBLA DE LILLET, LA P0816500C 21Y301419 2.202,00   

AJ. QUAR, LA P0817600J 21Y301418 2.142,97   

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA P0818000B 21Y301417 2.676,89   

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA P0828600G 21Y301416 2.338,93   

AJ. CABANYES, LES P0802700E 21Y301414 2.195,69   

AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES P0808500C 21Y301413 3.096,89   

AJ. MASIES DE RODA, LES P0811500H 21Y301412 2.181,18   

AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES P0811600F 21Y301411 2.309,06   

AJ. LLIÇA D'AMUNT P0810600G 21Y301406 2.889,99   

AJ. LLIÇA DE VALL P0810700E 21Y301405 2.472,84   

AJ. LLINARS DEL VALLÈS P0810500I 21Y301404 2.642,40   

AJ. LLUÇA P0810800C 21Y301403 2.156,05   

AJ. MALGRAT DE MAR P0810900A 21Y301402 3.031,21   

AJ. MALLA P0811000I 21Y301401 2.155,82   

AJ. MANLLEU P0811100G 21Y301400 3.119,15   

AJ. MANRESA P0811200E 21Y301399 5.091,96   

AJ. MARGANELL P0824200J 21Y301398 2.155,47   

AJ. MARTORELL P0811300C 21Y301397 3.418,19   
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AJ. MARTORELLES P0811400A 21Y301396 2.389,45   

AJ. MASQUEFA P0811800B 21Y301395 2.613,28   

AJ. MATADEPERA P0811900J 21Y301394 2.617,74   

AJ. MATARÓ P0812000H 21Y301393 6.794,90   

AJ. MEDIONA P0812100F 21Y301392 2.270,28   

AJ. MOIA P0813700B 21Y301391 2.467,22   

AJ. MOLINS DE REI P0812200D 21Y301390 3.314,78   

AJ. MOLLET DEL VALLÈS P0812300B 21Y301389 4.135,59   

AJ. MONISTROL DE CALDERS P0812700C 21Y301388 2.180,23   

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT P0812600E 21Y301387 2.309,41   

AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J 21Y301386 3.684,83   

AJ. MONTCLAR P0812900I 21Y301385 2.148,17   

AJ. MONTESQUIU P0813000G 21Y301384 2.198,52   

AJ. MONTGAT P0812500G 21Y301383 2.743,68   

AJ. MONTMAJOR P0813100E 21Y301382 2.167,06   

AJ. MONTMANEU P0813200C 21Y301381 2.148,86   

AJ. MONTMELÓ P0813400I 21Y301380 2.586,08   

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS P0813500F 21Y301379 2.940,99   

AJ. MONTSENY P0813600D 21Y301378 2.160,34   

AJ. MUNTANYOLA P0812800A 21Y301377 2.176,29   

AJ. MURA P0813800J 21Y301376 2.152,83   

AJ. NAVARCLES P0813900H 21Y301375 2.451,12   

AJ. NAVÀS P0814000F 21Y301374 2.449,19   
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AJ. PACS DEL PENEDÈS P0815300I 21Y301373 2.192,31   

AJ. PALAFOLLS P0815400G 21Y301372 2.623,28   

AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS P0815500D 21Y301371 2.864,64   

AJ. PALLEJA P0815600B 21Y301370 2.717,14   

AJ. PARETS DEL VALLÈS P0815800H 21Y301369 3.043,66   

AJ. PERAFITA P0815900F 21Y301368 2.163,42   

AJ. PIERA P0816000D 21Y301367 2.918,96   

AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 21Y301366 3.389,91   

AJ. POLINYÀ P0816600A 21Y301365 2.570,42   

AJ. PONTONS P0816700I 21Y301364 2.170,41   

AJ. PRATS DE LLUÇANÈS P0817000C 21Y301363 2.282,39   

AJ. PREMIA DE DALT P0823000E 21Y301362 2.662,26   

AJ. PREMIA DE MAR P0817100A 21Y301361 3.409,58   

AJ. PUIG-REIG P0817400E 21Y301359 2.365,25   

AJ. PUIGDÀLBER P0817300G 21Y301360 2.170,18   

AJ. PUJALT P0817500B 21Y301358 2.152,26   

AJ. RAJADELL P0817700H 21Y301357 2.170,75   

AJ. RELLINARS P0817800F 21Y301356 2.186,23   

AJ. RIPOLLET P0817900D 21Y301355 3.756,18   

AJ. RODA DE TER P0818200H 21Y301354 2.472,50   

AJ. RUBÍ P0818300F 21Y301353 5.104,05   

AJ. RUBIO P0818400D 21Y301352 2.153,92   

AJ. RUPIT I PRUIT P0818500A 21Y301351 2.155,76   
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AJ. SABADELL P0818600I 21Y301350 9.245,19   

AJ. SAGÀS P0818700G 21Y301349 2.148,52   

AJ. SALDES P0818900C 21Y301348 2.156,16   

AJ. SALLENT P0819000A 21Y301347 2.484,54   

AJ. SANT ADRIÀ DE BESOS P0819300E 21Y301346 3.704,51   

AJ. SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS P0819400C 21Y301345 2.145,28   

AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA P0819500J 21Y301344 3.374,86   

AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES P0819600H 21Y301343 2.694,52   

AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR P0819700F 21Y301342 2.458,59   

AJ. SANT BARTOMEU DEL GRAU P0819800D 21Y301341 2.190,41   

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 21Y301340 5.309,16   

AJ. SANT BOI DE LLUÇANÈS P0820000H 21Y301339 2.173,35   

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA P0820200D 21Y301338 2.324,19   

AJ. SANT CELONI P0820100F 21Y301337 3.004,53   

AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT P0820300B 21Y301336 2.358,91   

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J 21Y301335 5.309,68   

AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES P0820500G 21Y301334 2.197,36   

AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA P0820600E 21Y301333 2.295,61   

AJ. SANT ESTEVE SESROVIRES P0820700C 21Y301332 2.531,43   

AJ. SANT FELIU DE CODINES P0820900I 21Y301331 2.466,24   

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 21Y301330 3.928,40   

AJ. SANT FELIU SASSERRA P0821100E 21Y301329 2.174,76   

AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES P0820800A 21Y301328 2.587,13   
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AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES P0821200C 21Y301327 2.586,37   

AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ P0821400I 21Y301326 2.329,18   

AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA P0819200G 21Y301325 2.215,66   

AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ P0821500F 21Y301324 2.141,87   

AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA P0822500E 21Y301323 2.677,40   

AJ. SANT JOAN DESPÍ P0821600D 21Y301322 3.604,88   

AJ. SANT JULIA  DE CERDANYOLA P0831100C 21Y301321 2.153,35   

AJ. SANT JULIA  DE VILATORTA P0821800J 21Y301320 2.309,46   

AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H 21Y301319 3.026,95   

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS P0822000F 21Y301318 2.273,33   

AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D 21Y301317 2.272,76   

AJ. SANT MARTI D'ALBARS P0822300J 21Y301316 2.146,73   

AJ. SANT MARTI DE CENTELLES P0822200B 21Y301315 2.207,01   

AJ. SANT MARTI DE TOUS P0822600C 21Y301314 2.209,43   

AJ. SANT MARTI SARROCA P0822700A 21Y301313 2.315,47   

AJ. SANT MARTI SESGUEIOLES P0822800I 21Y301312 2.159,82   

AJ. SANT MATEU DE BAGES P0822900G 21Y301311 2.174,93   

AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C 21Y301310 3.499,90   

AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES P0823200A 21Y301309 2.270,85   

AJ. SANT PERE DE TORELLÓ P0823300I 21Y301308 2.275,50   

AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR P0823400G 21Y301307 2.376,82   

AJ. SANT PERE SALLAVINERA P0818800E 21Y301306 2.148,86   

AJ. SANT POL DE MAR P0823500D 21Y301305 2.419,87   
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AJ. SANT QUINTI DE MEDIONA P0823600B 21Y301304 2.267,58   

AJ. SANT QUIRZE DE BESORA P0823700J 21Y301303 2.259,07   

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLÈS P0823800H 21Y301302 3.089,99   

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA P0823900F 21Y301301 2.176,23   

AJ. SANT SADURNÍ  D'ANOIA P0824000D 21Y301300 2.772,89   

AJ. SANT SADURNÍ D'OSORMORT P0824100B 21Y301299 2.144,53   

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA P0809700H 21Y301298 2.313,49   

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET P0826200H 21Y301297 2.630,56   

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D 21Y301296 2.470,62   

AJ. SANT VICENÇ DE TORELLÓ P0826500A 21Y301295 2.254,03   

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 21Y301294 3.400,14   

AJ. STA. CECILIA DE VOLTREGÀ P0824300H 21Y301293 2.150,65   

AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ P0824400F 21Y301292 2.559,07   

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C 21Y301291 6.503,40   

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA P0824600A 21Y301290 2.265,55   

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER P0824700I 21Y301289 2.217,89   

AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA P0824800G 21Y301288 2.518,31   

AJ. STA. FE DEL PENEDÈS P0824900E 21Y301287 2.161,25   

AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI P0825000C 21Y301286 2.652,13   

AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJO P0825100A 21Y301285 2.530,46   

AJ. STA. MARIA D'OLÓ P0825800F 21Y301279 2.198,19   

AJ. STA. MARIA DE BESORA P0825300G 21Y301284 2.149,44   

AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES P0825600J 21Y301283 2.190,75   
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AJ. STA. MARIA DE MERLES P0825500B 21Y301282 2.150,76   

AJ. STA. MARIA DE MIRALLES P0825700H 21Y301281 2.147,02   

AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA P0825900D 21Y301280 2.624,09   

AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA P0826000B 21Y301278 3.316,99   

AJ. STA. SUSANNA P0826100J 21Y301277 2.329,57   

AJ. SANTPEDOR P0819100I 21Y301276 2.526,96   

AJ. SENTMENAT P0826700G 21Y301275 2.605,35   

AJ. SEVA P0826900C 21Y301274 2.262,52   

AJ. SITGES P0827000A 21Y301273 3.445,84   

AJ. SOBREMUNT P0827100I 21Y301272 2.144,65   

AJ. SORA P0827200G 21Y301271 2.152,37   

AJ. SUBIRATS P0827300E 21Y301270 2.307,67   

AJ. SÚRIA P0827400C 21Y301269 2.445,72   

AJ. TAGAMANENT P0827600H 21Y301268 2.158,45   

AJ. TALAMANCA P0827700F 21Y301267 2.152,20   

AJ. TARADELL P0827800D 21Y301266 2.479,87   

AJ. TAVÈRNOLES P0827500J 21Y301265 2.158,68   

AJ. TAVERTET P0828000J 21Y301264 2.146,21   

AJ. TEIA P0828100H 21Y301263 2.469,39   

AJ. TERRASSA P0827900B 21Y301262 9.421,96   

AJ. TIANA P0828200F 21Y301261 2.591,53   

AJ. TONA P0828300D 21Y301260 2.563,31   

AJ. TORDERA P0828400B 21Y301259 2.978,42   



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

AJ. TORELLÓ P0828500I 21Y301258 2.842,87   

AJ. TORRELAVIT P0828700E 21Y301257 2.220,01   

AJ. TORRELLES DE FOIX P0828800C 21Y301256 2.271,78   

AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT P0828900A 21Y301255 2.451,91   

AJ. VACARISSES P0829100G 21Y301254 2.489,30   

AJ. VALLBONA D'ANOIA P0829200E 21Y301253 2.216,48   

AJ. VALLCEBRE P0829300C 21Y301252 2.154,50   

AJ. VALLGORGUINA P0829500H 21Y301251 2.301,86   

AJ. VALLIRANA P0829600F 21Y301250 2.883,12   

AJ. VALLROMANES P0829700D 21Y301249 2.280,03   

AJ. VECIANA P0829800B 21Y301248 2.150,24   

AJ. VIC P0829900J 21Y301247 3.982,07   

AJ. VILADA P0830000F 21Y301246 2.164,22   

AJ. VILADECANS P0830200B 21Y301245 4.701,54   

AJ. VILADECAVALLS P0830100D 21Y301244 2.524,10   

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS P0830600C 21Y301243 3.784,46   

AJ. VILALBA SASSERRA P0830700A 21Y301242 2.183,09   

AJ. VILANOVA DE SAU P0830400H 21Y301241 2.158,11   

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ P0830300J 21Y301240 2.761,75   

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS P0831000E 21Y301239 2.423,61   

AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ P0830800I 21Y301238 4.720,68   

AJ. VILASSAR DE DALT P0821300A 21Y301237 2.597,59   

AJ. VILASSAR DE MAR P0821700B 21Y301236 3.124,12   
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

AJ. VILOBÍ DEL PENEDÈS P0830500E 21Y301235 2.202,50   

AJ. VIVER I SERRATEIX P0830900G 21Y301234 2.150,07   

AJ. BRUC, EL P0802500I 21Y301233 2.256,76   

AJ. BRULL, EL P0802600G 21Y301232 2.155,01   

AJ. MASNOU, EL P0811700D 21Y301231 3.234,60   

AJ. PAPIOL, EL P0815700J 21Y301230 2.359,48   

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL P0816300H 21Y301229 2.212,00   

AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT P0818100J 21Y301228 2.346,90   

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL P0816800G 21Y301227 4.636,67   

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS P0816100B 21Y301226 2.301,46   

AJ. PRATS DE REI, ELS P0816900E 21Y301225 2.170,92   

ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE 
BELLATERRA 

P0800249E 21Y301209 2.299,35 
  

ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE MARTÍ DE 
TORROELLA 

P0800043B 21Y301208 2.153,58 
  

ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE SANT 
MIQUEL DE BALENYÀ 

P0800314G 21Y301207 2.214,68   
 

ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA VALLDOREIX 

P0800003F 21Y301206 2.568,40   
 

 

                 839.999,97 
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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/80200/34200/76280 840.000,00 € 2102900196 1 

 
APROVAR l’autorització de la despesa total de vuit-cents trenta-nou mil nou-cents 
noranta-nou euros amb noranta-set cèntims (839.999,97 €), 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 i de l’establert en el punt 
setè de la part expositiva, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada 
en el present acord: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

                  G/80200/34200/76289 830.763,96 € 

                  G/80200/34200/76889     9.236,01 € 
 839.999,97 € 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de vuit-cents trenta-nou mil nou-
cents noranta-nou euros amb noranta-set cèntims (839.999,97 €), 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/80200/34200/76289 830.763,96 € Es condiciona a la regularització 
comptable aprovada en l’acord 

anterior 
G/80200/34200/76889     9.236,01 € 

 839.999,97 €  

 
Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
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1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa d’un mes a comptar des de la data de publicació en 
el BOPB 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 al capítol 6 del pressupost de depeses 

dels ens destinataris. S’exclou d’aquest suport qualsevol despesa i justificació 
per actuacions d’obra civil. 

 
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. 
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2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 
cal especificar el percentatge d’imputació. 

 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

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

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

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

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
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, 
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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 cas de justificacions de despeses per transferències a entitats i/o 

empreses que gestionen instal·lacions esportives, l’ens local haurà 
d’expressar explícitament a la mateixa justificació (apartat “Observacions”), 
que ha verificat l’import a transferir tenint en compte totes les fonts 
d’ingressos de l’entitat beneficiària, incloent les subvencions de qualsevol 
administració i/o entitat privada. 

 
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 100 per 
cent 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 
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 per cent de l’import concedit, el 
qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les 
extraordinàries dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades 
per la crisi originada per la COVID-19. 
 
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.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Reactivació de serveis als 
equipaments esportius (Pla de xoc)”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/581).- La Junta, 
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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 “Reactivació de serveis als equipaments esportius (Pla 
de xoc)”, per mitjà del qual es pretén donar suport per al finançament de despeses 
corrents dels equipaments esportius municipals, per tal de reduir l’impacte de la 
COVID-19, salvaguardar el sistema esportiu i contribuir a la reactivació econòmica. 
Els seus destinataris són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades 
de la demarcació de Barcelona amb equipaments esportius de la seva titularitat. 

 
5. En l’informe emès pel Cap de l’Oficina d’Equipaments Esportius en data 24 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. El sistema de 
distribució del fons és el següent:  
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1. El fons es destina als ens locals amb equipaments esportius, existents o 

potencials, de la seva titularitat, tant al medi urbà com al medi natural, segons les 
determinacions del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya (PIEC), aprovat el 31 de maig de 2005 i el Cens d’Equipaments 
Esportius de Catalunya. Aquests són 314 ens locals. 

 
2. El repartiment del fons de prestació per ens local és la suma de dos imports: 

l’import bàsic més l’import poblacional. 
 
3. Import bàsic. El fons preveu una aportació de 5.715,46 € per ens destinatari, pel 

qual es reserven 1.794.653,00 € (70 %) de la quantia total. L’assignació bàsica 
es fonamenta en la suma de despeses corrents d’un servei bàsic com les 
despeses de subministraments d’electricitat, aigua i combustible i l’increment de 
despesa de neteja i desinfecció derivat de la COVID-19 d’una instal·lació 
esportiva de la xarxa bàsica d’equipaments esportius, com per exemple, una 
pista poliesportiva. 

 
4. Import per població. De forma complementària, es distribueix la quantia restant, 

769.137,00 € (30 %), 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: 

 

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 de menys població rebin més puntuació proporcionalment per habitant 
que els ens locals de major població. 
 

A cada tram se li assigna un rang de coeficient segons la taula següent: 
 

Interval de població Coeficient poblacional 

≤ 5.000 hab. De 2,25 a 2 

De 5.001 a 50.000 hab. De 2 a 1,5 

>50.000 hab. De 1,5 a 1,2 

 
 

b) Càlcul dels punts per població: 
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Una vegada obtingut el coeficient individual 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. 

 
c) Càlcul de l’assignació per 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 
(769.137,00 €), obtenint així l’import assignat. 

 
d) Pel que fa a la població dels ens destinataris s’han considerat les dades 

aprovades pel Ministeri d’Economia i Empresa mitjançant el Reial decret 
1147/2020, de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener 
de 2020. Els municipis dels quals depèn una entitat municipal 
descentralitzada tenen minorada la seva població per detreure’ls els habitants 
de l’entitat autònoma, atès que aquesta rep una assignació a banda. 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de dos milions 

cinc-cents seixanta-tres mil set-cents noranta euros (2.563.790,00 €), mentre que la 
quantia que finalment es proposa concedir és de dos milions cinc-cents seixanta-
tres mil set-cents vuitanta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (2.563.789,95 €).  

 
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 
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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 “Reactivació de serveis als 
equipaments esportius (Pla de xoc)” 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  

AJ. ABRERA P0800100J 21Y301205 8.549,30 2103000685 1 

AJ. AGUILAR DE SEGARRA P0800200H 21Y301204 5.789,91 2103000685 2 

AJ. AIGUAFREDA P0801400C 21Y301203 6.345,11 2103000685 3 

AJ. ALELLA P0800300F 21Y301202 7.990,37 2103000685 4 

AJ. ALPENS P0800400D 21Y301201 5.784,40 2103000685 5 

AJ. ARENYS DE MAR P0800600I 21Y301200 9.242,74 2103000685 6 

AJ. ARENYS DE MUNT P0800700G 21Y301199 7.820,48 2103000685 7 

AJ. ARGENÇOLA P0800800E 21Y301198 5.773,36 2103000685 8 

AJ. ARGENTONA P0800900C 21Y301197 8.548,88 2103000685 9 

AJ. ARTES P0801000A 21Y301196 7.072,27 2103000685 10 

AJ. AVIA P0801100I 21Y301195 6.275,80 2103000685 11 

AJ. AVINYÓ P0801200G 21Y301194 6.292,27 2103000685 12 

AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS P0801300E 21Y301193 6.149,12 2103000685 13 

AJ. ESPARREGUERA P0807500D 21Y300910 10.452,27 2103000685 14 

AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 21Y300909 14.094,82 2103000685 15 

AJ. IGUALADA P0810100H 21Y300908 13.320,36 2103000685 16 

AJ. ÒDENA P0814200B 21Y300907 6.609,44 2103000685 17 

AJ. OLÈRDOLA P0814400H 21Y300906 6.631,56 2103000685 18 

AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E 21Y300905 6.184,08 2103000685 19 

AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C 21Y300904 10.781,44 2103000685 20 

AJ. OLIVELLA P0814700A 21Y300903 6.668,22 2103000685 21 

AJ. OLOST P0814800I 21Y300902 6.026,19 2103000685 22 

AJ. OLVAN P0814300J 21Y300901 5.939,03 2103000685 23 

AJ. ORIS P0814900G 21Y300900 5.800,40 2103000685 24 

AJ. ORISTÀ P0815000E 21Y300899 5.859,53 2103000685 25 
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AJ. ORPÍ P0815100C 21Y300898 5.755,44 2103000685 26 

AJ. ÒRRIUS P0815200A 21Y300897 5.913,43 2103000685 27 

AJ. ULLASTRELL P0829000I 21Y300896 6.244,38 2103000685 28 

AJ. BADALONA P0801500J 21Y301192 39.001,15 2103000685 29 

AJ. BADIA DEL VALLÈS P0831200A 21Y301191 8.731,10 2103000685 30 

AJ. BAGA P0801600H 21Y301190 6.256,64 2103000685 31 

AJ. BALENYÀ P0801700F 21Y301189 6.647,40 2103000685 32 

AJ. BALSARENY P0801800D 21Y301188 6.502,54 2103000685 33 

AJ. BARBERA DEL VALLÈS P0825200I 21Y301187 12.282,20 2103000685 34 

AJ. BEGUES P0802000J 21Y301186 7.418,77 2103000685 35 

AJ. BELLPRAT P0802100H 21Y301185 5.732,44 2103000685 36 

AJ. BERGA P0802200F 21Y301184 9.404,81 2103000685 37 

AJ. BIGUES I RIELLS P0802300D 21Y301183 7.872,09 2103000685 38 

AJ. BORREDÀ P0802400B 21Y301182 5.837,46 2103000685 39 

AJ. CABRERA D'ANOIA P0802800C 21Y301181 6.096,08 2103000685 40 

AJ. CABRERA DE MAR P0802900A 21Y301180 6.841,71 2103000685 41 

AJ. CABRILS P0803000I 21Y301179 7.448,20 2103000685 42 

AJ. CALAF P0803100G 21Y301178 6.606,78 2103000685 43 

AJ. CALDERS P0803400A 21Y301177 5.986,59 2103000685 44 

AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E 21Y301175 6.463,47 2103000685 45 

AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C 21Y301176 9.610,23 2103000685 46 

AJ. CALELLA P0803500H 21Y301174 9.891,16 2103000685 47 

AJ. CALLDETENES P0822400H 21Y301173 6.345,34 2103000685 48 

AJ. CALLÚS P0803700D 21Y301172 6.254,00 2103000685 49 

AJ. CALONGE DE SEGARRA P0803600F 21Y301171 5.765,20 2103000685 50 

AJ. CAMPINS P0803800B 21Y301170 5.857,46 2103000685 51 
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AJ. CANET DE MAR P0803900J 21Y301169 9.026,98 2103000685 52 

AJ. CANOVELLES P0804000H 21Y301168 9.418,38 2103000685 53 

AJ. CÀNOVES I SAMALÚS P0804100F 21Y301167 6.494,35 2103000685 54 

AJ. CANYELLES P0804200D 21Y301166 6.831,68 2103000685 55 

AJ. CAPELLADES P0804300B 21Y301165 6.976,50 2103000685 56 

AJ. CAPOLAT P0804400J 21Y301164 5.737,73 2103000685 57 

AJ. CARDEDEU P0804500G 21Y301163 9.728,32 2103000685 58 

AJ. CARDONA P0804600E 21Y301162 6.819,09 2103000685 59 

AJ. CARME P0804700C 21Y301161 5.920,35 2103000685 60 

AJ. CASSERRES P0804800A 21Y301160 6.122,30 2103000685 61 

AJ. CASTELL DE L'ARENY P0805600D 21Y301159 5.733,23 2103000685 62 

AJ. CASTELLAR DE N'HUG P0805100E 21Y301158 5.756,76 2103000685 63 

AJ. CASTELLAR DEL RIU P0804900I 21Y301157 5.762,04 2103000685 64 

AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS P0805000G 21Y301156 10.841,86 2103000685 65 

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR P0805200C 21Y301155 6.620,74 2103000685 66 

AJ. CASTELLBISBAL P0805300A 21Y301154 8.549,51 2103000685 67 

AJ. CASTELLCIR P0805400I 21Y301153 5.909,32 2103000685 68 

AJ. CASTELLDEFELS P0805500F 21Y301152 17.485,11 2103000685 69 

AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B 21Y301151 6.314,38 2103000685 70 

AJ. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS P0805900H 21Y301150 5.758,34 2103000685 71 

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX P0805800J 21Y301149 5.833,03 2103000685 72 

AJ. CASTELLGALÍ P0806000F 21Y301148 6.251,59 2103000685 73 

AJ. CASTELLNOU DE BAGES P0806100D 21Y301147 6.084,91 2103000685 74 

AJ. CASTELLOLÍ P0806200B 21Y301146 5.879,45 2103000685 75 

AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J 21Y301145 6.353,58 2103000685 76 

AJ. CASTELLVÍ DE LA MARCA P0806400H 21Y301144 6.119,09 2103000685 77 
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AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES P0806500E 21Y301143 6.206,69 2103000685 78 

AJ. CENTELLES P0806600C 21Y301142 7.466,23 2103000685 79 

AJ. CERCS P0826800E 21Y301141 6.013,10 2103000685 80 

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I 21Y301140 15.408,74 2103000685 81 

AJ. CERVELLÓ P0806700A 21Y301139 7.810,89 2103000685 82 

AJ. COLLBATÓ P0806800I 21Y301138 6.799,08 2103000685 83 

AJ. COLLSUSPINA P0806900G 21Y301137 5.810,08 2103000685 84 

AJ. COPONS P0807000E 21Y301136 5.800,13 2103000685 85 

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C 21Y301135 9.030,41 2103000685 86 

AJ. CORNELLA DE LLOBREGAT P0807200A 21Y301134 21.077,80 2103000685 87 

AJ. CUBELLES P0807300I 21Y301133 9.208,67 2103000685 88 

AJ. DOSRIUS P0807400G 21Y301132 7.047,24 2103000685 89 

AJ. FIGARÓ-MONTMANY P0813300A 21Y301131 6.011,09 2103000685 90 

AJ. FÍGOLS P0807900F 21Y301130 5.726,87 2103000685 91 

AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B 21Y301129 6.092,86 2103000685 92 

AJ. FOGARS DE MONTCLÚS P0808000D 21Y301128 5.840,32 2103000685 93 

AJ. FOLGUEROLES P0808200J 21Y301127 6.286,55 2103000685 94 

AJ. FONOLLOSA P0808300H 21Y301126 6.090,38 2103000685 95 

AJ. FONT-RUBÍ P0808400F 21Y301125 6.079,20 2103000685 96 

AJ. GAIA P0808900E 21Y301124 5.763,88 2103000685 97 

AJ. GALLIFA P0808600A 21Y301123 5.759,66 2103000685 98 

AJ. GAVÀ P0808800G 21Y301122 14.084,40 2103000685 99 

AJ. GELIDA P0809000C 21Y301121 7.501,14 2103000685 100 

AJ. GIRONELLA P0809100A 21Y301120 6.883,02 2103000686 1 

AJ. GISCLARENY P0809200I 21Y301119 5.722,36 2103000686 2 

AJ. GRANERA P0809400E 21Y301118 5.735,88 2103000686 3 
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AJ. GRANOLLERS P0809500B 21Y301117 16.656,77 2103000686 4 

AJ. GUALBA P0809600J 21Y301116 6.112,42 2103000686 5 

AJ. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ P0809800F 21Y301115 5.960,19 2103000686 6 

AJ. GURB P0809900D 21Y301114 6.392,22 2103000686 7 

AJ. JORBA P0810200F 21Y301113 5.932,64 2103000686 8 

AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L' P0800500A 21Y301101 7.716,59 2103000686 9 

AJ. ESPUNYOLA, L' P0807700J 21Y301096 5.779,41 2103000686 10 

AJ. ESQUIROL, L' P0825400E 21Y301095 6.267,67 2103000686 11 

AJ. ESTANY, L' P0807800H 21Y301094 5.822,87 2103000686 12 

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L P0810000J 21Y301093 43.870,14 2103000686 13 

AJ. GARRIGA, LA P0808700I 21Y301112 9.386,70 2103000686 14 

AJ. GRANADA, LA P0809300G 21Y301111 6.272,93 2103000686 15 

AJ. LLACUNA, LA P0810300D 21Y301110 5.950,51 2103000686 16 

AJ. LLAGOSTA, LA P0810400B 21Y301109 8.766,51 2103000686 17 

AJ. NOU DE BERGUEDÀ, LA P0814100D 21Y301108 5.758,34 2103000686 18 

AJ. PALMA DE CERVELLÓ, LA P5831301F 21Y301107 6.456,81 2103000686 19 

AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA P0816400F 21Y301106 6.267,43 2103000686 20 

AJ. POBLA DE LILLET, LA P0816500C 21Y301105 5.998,72 2103000686 21 

AJ. QUAR, LA P0817600J 21Y301104 5.728,46 2103000686 22 

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA P0818000B 21Y301103 8.172,85 2103000686 23 

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA P0828600G 21Y301102 6.625,60 2103000686 24 

AJ. CABANYES, LES P0802700E 21Y301100 5.969,85 2103000686 25 

AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES P0808500C 21Y301099 10.095,73 2103000686 26 

AJ. MASIES DE RODA, LES P0811500H 21Y301098 5.903,41 2103000686 27 

AJ. MASIES DE VOLTREGÀ, LES P0811600F 21Y301097 6.488,87 2103000686 28 

AJ. LLIÇA D'AMUNT P0810600G 21Y301092 9.148,49 2103000686 29 
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AJ. LLIÇA DE VALL P0810700E 21Y301091 7.238,68 2103000686 30 

AJ. LLINARS DEL VALLÈS P0810500I 21Y301090 8.014,96 2103000686 31 

AJ. LLUÇA P0810800C 21Y301089 5.788,34 2103000686 32 

AJ. MALGRAT DE MAR P0810900A 21Y301088 9.795,00 2103000686 33 

AJ. MALLA P0811000I 21Y301087 5.787,29 2103000686 34 

AJ. MANLLEU P0811100G 21Y301086 10.197,61 2103000686 35 

AJ. MANRESA P0811200E 21Y301085 19.229,54 2103000686 36 

AJ. MARGANELL P0824200J 21Y301084 5.785,71 2103000686 37 

AJ. MARTORELL P0811300C 21Y301083 11.566,67 2103000686 38 

AJ. MARTORELLES P0811400A 21Y301082 6.856,92 2103000686 39 

AJ. MASQUEFA P0811800B 21Y301081 7.881,65 2103000686 40 

AJ. MATADEPERA P0811900J 21Y301080 7.902,06 2103000686 41 

AJ. MATARÓ P0812000H 21Y301079 27.025,92 2103000686 42 

AJ. MEDIONA P0812100F 21Y301078 6.311,30 2103000686 43 

AJ. MOIÀ P0813700B 21Y301077 7.212,97 2103000686 44 

AJ. MOLINS DE REI P0812200D 21Y301076 11.093,26 2103000686 45 

AJ. MOLLET DEL VALLÈS P0812300B 21Y301075 14.851,10 2103000686 46 

AJ. MONISTROL DE CALDERS P0812700C 21Y301074 5.899,04 2103000686 47 

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT P0812600E 21Y301073 6.490,47 2103000686 48 

AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J 21Y301072 12.787,41 2103000686 49 

AJ. MONTCLAR P0812900I 21Y301071 5.752,27 2103000686 50 

AJ. MONTESQUIU P0813000G 21Y301070 5.982,79 2103000686 51 

AJ. MONTGAT P0812500G 21Y301069 8.478,66 2103000686 52 

AJ. MONTMAJOR P0813100E 21Y301068 5.838,76 2103000686 53 

AJ. MONTMANEU P0813200C 21Y301067 5.755,44 2103000686 54 

AJ. MONTMELÓ P0813400I 21Y301066 7.757,13 2103000686 55 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS P0813500F 21Y301065 9.381,97 2103000686 56 

AJ. MONTSENY P0813600D 21Y301064 5.807,98 2103000686 57 

AJ. MUNTANYOLA P0812800A 21Y301063 5.881,00 2103000686 58 

AJ. MURA P0813800J 21Y301062 5.773,62 2103000686 59 

AJ. NAVARCLES P0813900H 21Y301061 7.139,25 2103000686 60 

AJ. NAVÀS P0814000F 21Y301060 7.130,41 2103000686 61 

AJ. PACS DEL PENEDÈS P0815300I 21Y301059 5.954,33 2103000686 62 

AJ. PALAFOLLS P0815400G 21Y301058 7.927,43 2103000686 63 

AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS P0815500D 21Y301057 9.032,43 2103000686 64 

AJ. PALLEJA P0815600B 21Y301056 8.357,12 2103000686 65 

AJ. PARETS DEL VALLÈS P0815800H 21Y301055 9.852,02 2103000686 66 

AJ. PERAFITA P0815900F 21Y301054 5.822,09 2103000686 67 

AJ. PIERA P0816000D 21Y301053 9.281,10 2103000686 68 

AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 21Y301052 11.437,19 2103000686 69 

AJ. POLINYÀ P0816600A 21Y301051 7.685,41 2103000686 70 

AJ. PONTONS P0816700I 21Y301050 5.854,08 2103000686 71 

AJ. PRATS DE LLUÇANÈS P0817000C 21Y301049 6.366,73 2103000686 72 

AJ. PREMIA DE DALT P0823000E 21Y301048 8.105,89 2103000686 73 

AJ. PREMIA DE MAR P0817100A 21Y301047 11.527,26 2103000686 74 

AJ. PUIG-REIG P0817400E 21Y301045 6.746,11 2103000686 75 

AJ. PUIGDÀLBER P0817300G 21Y301046 5.853,05 2103000686 76 

AJ. PUJALT P0817500B 21Y301044 5.770,99 2103000686 77 

AJ. RAJADELL P0817700H 21Y301043 5.855,64 2103000686 78 

AJ. RELLINARS P0817800F 21Y301042 5.926,50 2103000686 79 

AJ. RIPOLLET P0817900D 21Y301041 13.114,07 2103000686 80 

AJ. RODA DE TER P0818200H 21Y301040 7.237,11 2103000686 81 
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AJ. RUBÍ P0818300F 21Y301039 19.284,88 2103000686 82 

AJ. RUBIO P0818400D 21Y301038 5.778,62 2103000686 83 

AJ. RUPIT I PRUIT P0818500A 21Y301037 5.787,03 2103000686 84 

AJ. SABADELL P0818600I 21Y301036 38.243,85 2103000686 85 

AJ. SAGÀS P0818700G 21Y301035 5.753,86 2103000686 86 

AJ. SALDES P0818900C 21Y301034 5.788,86 2103000686 87 

AJ. SALLENT P0819000A 21Y301033 7.292,25 2103000686 88 

AJ. SANT ADRIÀ DE BESOS P0819300E 21Y301032 12.877,51 2103000686 89 

AJ. SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS P0819400C 21Y301031 5.739,06 2103000686 90 

AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA P0819500J 21Y301030 11.368,31 2103000686 91 

AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES P0819600H 21Y301029 8.253,57 2103000686 92 

AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR P0819700F 21Y301028 7.173,43 2103000686 93 

AJ. SANT BARTOMEU DEL GRAU P0819800D 21Y301027 5.945,67 2103000686 94 

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 21Y301026 20.223,94 2103000686 95 

AJ. SANT BOI DE LLUÇANÈS P0820000H 21Y301025 5.867,56 2103000686 96 

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA P0820200D 21Y301024 6.558,13 2103000686 97 

AJ. SANT CELONI P0820100F 21Y301023 9.672,88 2103000686 98 

AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT P0820300B 21Y301022 6.717,08 2103000686 99 

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J 21Y301021 20.226,31 2103000686 100 

AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES P0820500G 21Y301020 5.977,46 2103000687 1 

AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA P0820600E 21Y301019 6.427,30 2103000687 2 

AJ. SANT ESTEVE SESROVIRES P0820700C 21Y301018 7.506,91 2103000687 3 

AJ. SANT FELIU DE CODINES P0820900I 21Y301017 7.208,46 2103000687 4 

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 21Y301016 13.902,51 2103000687 5 

AJ. SANT FELIU SASSERRA P0821100E 21Y301015 5.874,02 2103000687 6 

AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES P0820800A 21Y301014 7.761,94 2103000687 7 
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AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES P0821200C 21Y301013 7.758,44 2103000687 8 

AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ P0821400I 21Y301012 6.580,96 2103000687 9 

AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA P0819200G 21Y301011 6.061,25 2103000687 10 

AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ P0821500F 21Y301010 5.723,42 2103000687 11 

AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA P0822500E 21Y301009 8.175,20 2103000687 12 

AJ. SANT JOAN DESPÍ P0821600D 21Y301008 12.421,38 2103000687 13 

AJ. SANT JULIA DE CERDANYOLA P0831100C 21Y301007 5.775,99 2103000687 14 

AJ. SANT JULIA DE VILATORTA P0821800J 21Y301006 6.490,70 2103000687 15 

AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H 21Y301005 9.775,49 2103000687 16 

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS P0822000F 21Y301004 6.325,28 2103000687 17 

AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D 21Y301003 6.322,67 2103000687 18 

AJ. SANT MARTI D'ALBARS P0822300J 21Y301002 5.745,67 2103000687 19 

AJ. SANT MARTI DE CENTELLES P0822200B 21Y301001 6.021,66 2103000687 20 

AJ. SANT MARTI DE TOUS P0822600C 21Y301000 6.032,72 2103000687 21 

AJ. SANT MARTI SARROCA P0822700A 21Y300999 6.518,21 2103000687 22 

AJ. SANT MARTI SESGUEIOLES P0822800I 21Y300998 5.805,63 2103000687 23 

AJ. SANT MATEU DE BAGES P0822900G 21Y300997 5.874,80 2103000687 24 

AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C 21Y300996 11.940,79 2103000687 25 

AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES P0823200A 21Y300995 6.313,91 2103000687 26 

AJ. SANT PERE DE TORELLÓ P0823300I 21Y300994 6.335,20 2103000687 27 

AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR P0823400G 21Y300993 6.799,08 2103000687 28 

AJ. SANT PERE SALLAVINERA P0818800E 21Y300992 5.755,44 2103000687 29 

AJ. SANT POL DE MAR P0823500D 21Y300991 6.996,15 2103000687 30 

AJ. SANT QUINTI DE MEDIONA P0823600B 21Y300990 6.298,94 2103000687 31 

AJ. SANT QUIRZE DE BESORA P0823700J 21Y300989 6.260,00 2103000687 32 

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLÈS P0823800H 21Y300988 10.064,14 2103000687 33 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA P0823900F 21Y300987 5.880,74 2103000687 34 

AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA P0824000D 21Y300986 8.612,36 2103000687 35 

AJ. SANT SADURNÍ D'OSORMORT P0824100B 21Y300985 5.735,62 2103000687 36 

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA P0809700H 21Y300984 6.509,13 2103000687 37 

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET P0826200H 21Y300983 7.960,77 2103000687 38 

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D 21Y300982 7.228,54 2103000687 39 

AJ. SANT VICENÇ DE TORELLÓ P0826500A 21Y300981 6.236,91 2103000687 40 

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 21Y300980 11.484,06 2103000687 41 

AJ. STA. CECILIA DE VOLTREGÀ P0824300H 21Y300979 5.763,62 2103000687 42 

AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ P0824400F 21Y300978 7.633,46 2103000687 43 

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C 21Y300977 25.691,41 2103000687 44 

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA P0824600A 21Y300976 6.289,65 2103000687 45 

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER P0824700I 21Y300975 6.071,48 2103000687 46 

AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA P0824800G 21Y300974 7.446,86 2103000687 47 

AJ. STA. FE DEL PENEDÈS P0824900E 21Y300973 5.812,17 2103000687 48 

AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI P0825000C 21Y300972 8.059,52 2103000687 49 

AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJO P0825100A 21Y300971 7.502,47 2103000687 50 

AJ. STA. MARIA D'OLÓ P0825800F 21Y300965 5.981,27 2103000687 51 

AJ. STA. MARIA DE BESORA P0825300G 21Y300970 5.758,08 2103000687 52 

AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES P0825600J 21Y300969 5.947,20 2103000687 53 

AJ. STA. MARIA DE MERLES P0825500B 21Y300968 5.764,15 2103000687 54 

AJ. STA. MARIA DE MIRALLES P0825700H 21Y300967 5.746,99 2103000687 55 

AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA P0825900D 21Y300966 7.931,11 2103000687 56 

AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA P0826000B 21Y300964 11.103,35 2103000687 57 

AJ. STA. SUSANNA P0826100J 21Y300963 6.582,75 2103000687 58 

AJ. SANTPEDOR P0819100I 21Y300962 7.486,47 2103000687 59 
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concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable  

Posició  

AJ. SENTMENAT P0826700G 21Y300961 7.845,32 2103000687 60 

AJ. SEVA P0826900C 21Y300960 6.275,80 2103000687 61 

AJ. SITGES P0827000A 21Y300959 11.693,29 2103000687 62 

AJ. SOBREMUNT P0827100I 21Y300958 5.736,15 2103000687 63 

AJ. SORA P0827200G 21Y300957 5.771,52 2103000687 64 

AJ. SUBIRATS P0827300E 21Y300956 6.482,48 2103000687 65 

AJ. SÚRIA P0827400C 21Y300955 7.114,53 2103000687 66 

AJ. TAGAMANENT P0827600H 21Y300954 5.799,35 2103000687 67 

AJ. TALAMANCA P0827700F 21Y300953 5.770,73 2103000687 68 

AJ. TARADELL P0827800D 21Y300952 7.270,89 2103000687 69 

AJ. TAVÈRNOLES P0827500J 21Y300951 5.800,40 2103000687 70 

AJ. TAVERTET P0828000J 21Y300950 5.743,29 2103000687 71 

AJ. TEIA P0828100H 21Y300949 7.222,90 2103000687 72 

AJ. TERRASSA P0827900B 21Y300948 39.053,14 2103000687 73 

AJ. TIANA P0828200F 21Y300947 7.782,06 2103000687 74 

AJ. TONA P0828300D 21Y300946 7.652,85 2103000687 75 

AJ. TORDERA P0828400B 21Y300945 9.553,33 2103000687 76 

AJ. TORELLÓ P0828500I 21Y300944 8.932,73 2103000687 77 

AJ. TORRELAVIT P0828700E 21Y300943 6.081,19 2103000687 78 

AJ. TORRELLES DE FOIX P0828800C 21Y300942 6.318,17 2103000687 79 

AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT P0828900A 21Y300941 7.142,87 2103000687 80 

AJ. VACARISSES P0829100G 21Y300940 7.314,03 2103000687 81 

AJ. VALLBONA D'ANOIA P0829200E 21Y300939 6.065,00 2103000687 82 

AJ. VALLCEBRE P0829300C 21Y300938 5.781,25 2103000687 83 

AJ. VALLGORGUINA P0829500H 21Y300937 6.455,89 2103000687 84 

AJ. VALLIRANA P0829600F 21Y300936 9.117,00 2103000687 85 
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comptable  

Posició  

AJ. VALLROMANES P0829700D 21Y300935 6.355,93 2103000687 86 

AJ. VECIANA P0829800B 21Y300934 5.761,77 2103000687 87 

AJ. VIC P0829900J 21Y300933 14.148,22 2103000687 88 

AJ. VILADA P0830000F 21Y300932 5.825,74 2103000687 89 

AJ. VILADECANS P0830200B 21Y300931 17.442,10 2103000687 90 

AJ. VILADECAVALLS P0830100D 21Y300930 7.473,35 2103000687 91 

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS P0830600C 21Y300929 13.243,55 2103000687 92 

AJ. VILALBA SASSERRA P0830700A 21Y300928 5.912,14 2103000687 93 

AJ. VILANOVA DE SAU P0830400H 21Y300927 5.797,78 2103000687 94 

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ P0830300J 21Y300926 8.561,39 2103000687 95 

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS P0831000E 21Y300925 7.013,27 2103000687 96 

AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ P0830800I 21Y300924 17.529,73 2103000687 97 

AJ. VILASSAR DE DALT P0821300A 21Y300923 7.809,80 2103000687 98 

AJ. VILASSAR DE MAR P0821700B 21Y300922 10.220,36 2103000687 99 

AJ. VILOBÍ DEL PENEDÈS P0830500E 21Y300921 6.001,00 2103000687 100 

AJ. VIVER I SERRATEIX P0830900G 21Y300920 5.760,98 2103000687 101 

AJ. BRUC, EL P0802500I 21Y300919 6.249,43 2103000687 102 

AJ. BRULL, EL P0802600G 21Y300918 5.783,61 2103000687 103 

AJ. MASNOU, EL P0811700D 21Y300917 10.726,17 2103000687 104 

AJ. PAPIOL, EL P0815700J 21Y300916 6.719,67 2103000687 105 

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL P0816300H 21Y300915 6.044,50 2103000687 106 

AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT P0818100J 21Y300914 6.662,10 2103000687 107 

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL P0816800G 21Y300913 17.145,14 2103000687 108 

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS P0816100B 21Y300912 6.454,05 2103000687 109 

AJ. PRATS DE REI, ELS P0816900E 21Y300911 5.856,42 2103000687 110 
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ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA 
DE BELLATERRA  

P0800249E 21Y300895 6.444,38  
 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA 
DE SANT MARTÍ DE TORROELLA 

P0800043B 21Y300894 5.777,04  
 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA 
DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ 

P0800314G 21Y300893 6.056,76  
 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA 
DE VALLDOREIX 

P0800003F 21Y300892 7.676,18  
 

    
2.563.789,95 
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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/80200/34200/46289 25.954,41 € 2102900197 1 

 
APROVAR l’autorització de la despesa total de vint-i-cinc mil nou-cents cinquanta-
quatre euros amb trenta-sis cèntims (25.954,36 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària que s’indica 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/80200/34200/46889 25.954,36 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de dos milions cinc-cents 
seixanta-tres mil set-cents vuitanta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (2.563.789,95 
€) 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/80200/34200/46289 2.537.835,59 €  

G/80200/34200/46889 25.954,36 € 
Es condiciona a la regularització 

comptable aprovada en l’acord anterior 

  2.563.789,95 €   

 
Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa d’un mes a comptar des de la data de publicació en 
el BOP per presentar l’acceptació expressa de la concessió. El pagament 
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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 

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. 
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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 que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

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

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
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 cas de justificacions de despeses per transferències a entitats i/o 

empreses que gestionen instal·lacions esportives, l’ens local haurà 
d’expressar explícitament a la mateixa justificació (apartat “Observacions”), 
que ha verificat l’import a transferir tenint en compte totes les fonts 
d’ingressos de l’entitat beneficiària, incloent les subvencions de qualsevol 
administració i/o entitat privada. 

 
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 100 per 
cent 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. 
 
4. Renúncia 
 

Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat 
de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal 
que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
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5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, 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 per cent de l’import concedit, el 
qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les 
extraordinàries dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades 
per la crisi originada per la COVID-19. 
 
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 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'estimació 
del recurs potestatiu de reposició, interposat pel Centre Euro Àrab de Catalunya 
contra l'acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en 
sessió ordinària de data 17 de desembre de 2020, que aprovà definitivament la 
revocació total de la subvenció atorgada en el marc de la convocatòria 
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201920185120010353, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2019. 
(Exp. núm. 2018/0018467).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern núm. 671, reunida en 

sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2018, va aprovar la 
convocatòria núm. 201920185120010353 i les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de les 
Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2019. 

 
2. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern núm. 171, reunida en 

sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril de 2019, va aprovar l’atorgament de 
subvencions, en el marc de la convocatòria núm. 201920185120010353, 
esmentada al paràgraf anterior. 

 
3. Una d’aquestes subvencions va ser atorgada al Centre Euro Àrab de Catalunya, 

amb NIF G64627896, per un import de 2.457 €, per al projecte Espai CEAC pel 
dinamisme associatiu. 

 
4. Aquest projecte pretén construir, mitjançant el dinamisme associatiu, ponts entre 

la societat civil, fomentant la fraternitat, el bon veïnatge, el compromís social amb 
tot allò que sigui públic, comunitari i democràtic. Per aconseguir-ho l’entitat destina 
un espai per acollir accions veïnals, conferències, cinefòrums, debats, a més 
d'espais de formació, de creació de continguts,....  

 
5. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2019 

i el 31 de desembre del mateix any.  
 
6. A la base número 22 de les referides Bases específiques, s’indica que les 

subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 8 de gener i el 26 de febrer 
de 2020. 

 
7. El Centre Euro Àrab de Catalunya, en data 25 de febrer de 2020, dins del termini 

establert, mitjançant el tràmit habilitat a la Seu Electrònica, presenta el formulari 
de compte justificatiu simplificat, que inclou annexos amb la memòria de l'actuació 
i la memòria econòmica, nou factures imputades a la subvenció i el certificat 
d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la seguretat social.  
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8. La base número 23 de les Bases específiques reguladores de la convocatòria de 
subvencions, indica que en el cas que els documents presentats com a justificació 
fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat/da la necessitat 
d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu 
dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat.  

 
9. En data 3 de març de 2020, es comunica a l’entitat que havent revisat el formulari 

del compte justificatiu i la resta de documents aportats, s’han detectat incidències 
a l’annex B del formulari, apartat Relació de despeses, que cal esmenar. El detall 
és el següent: 

 
- Manca aportar els comprovants de pagament de les despeses imputades i 

justificades. Com a mínim, el justificant de la despesa d’import més elevat 
imputada a la subvenció concedida, d’acord amb la base 22 de la convocatòria. 

- La suma dels imports imputats a la Diputació de Barcelona és superior a la 
subvenció concedida. La subvenció concedida és de 2.457 € i el sumatori dels 
imports imputats a l’agent finançador Diputació de Barcelona és de 2.462,91 €. 

- Les següents despeses, d’acord amb la base 19 de la convocatòria, es 
consideren no subvencionables, donat que no responen a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada o es tracta de despeses en dietes, manutenció, 
adquisició de béns materials i equipaments inventariables: 

 
- Concepte: Mantenimento B. DIGITAL La Caixa; Import imputat: 12 € (100 %) 
- Concepte: Gestió; Import imputat: 1.000 € (50 %) 
- Concepte: 1 T-MES + 7 T10; Import imputat: 125,40 € (100 %) 
- Concepte: Combustible cotxe Alcampo; Import imputat: 46,10 € (100 %) 
- Concepte: material informàtic (memòries RAM); Import imputat: 17 € (100 %) 
- Concepte: material informàtic (memòries RAM); Import imputat: 74 € (100 %) 
- Concepte: material neteja; Import imputat: 40,84 € (89 %) 
- Concepte: 7 T10 + 1 T50/30+ 1 T-MES; Import imputat: 117,90 € (100 %) 
- Concepte: solimo cápsulas café certificado UTZ, 100 cápsulas; Import 

imputat: 5,01 € (24 %) 
 
La mateixa base 19 de la convocatòria concreta que es podria considerar els 
sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o 
l’activitat subvencionada, despesa subvencionable, però que cal especificar la 
seva dedicació al formulari de justificació. En aquest sentit, es requereix a 
l’entitat que especifiqui, si escau, aquests casos. 
 

- La següent despesa correspon a un reintegrament a la Diputació de Barcelona, 
d’un altre expedient: 
- Concepte: Reintegrament pendent Exp. 2014/000024; Import imputat: 0 € 

 
Tot i no imputar la despesa a l’agent finançador Diputació de Barcelona, 
d’acord amb la base 19 de la convocatòria, no es considera despesa 
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subvencionable que respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada. 
L’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a l’execució del 
projecte subvencionat. 

 
Aquesta revisió determina que el conjunt del compte justificatiu estava 
incorrectament justificat i que aquestes deficiències afecten el conjunt de la 
subvenció concedida, per import de 2.457 €. 
 

10. El Centre Euro Àrab de Catalunya, en el termini de 10 dies hàbils concedit, no 
esmena el formulari de compte justificatiu, ni aporta més documentació.  

 
11. Per acord de la Junta de Govern núm. 530, reunida en sessió ordinària celebrada 

el dia 29 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment la revocació total de les 
subvencions concedides, entre altres entitats, al Centre Euro Àrab de Catalunya, 
amb NIF G64627896, per un import de 2.457 €, per al projecte Espai CEAC pel 
dinamisme associatiu, donat que a la finalització del termini per a esmenar la 
justificació presentada, l’entitat no havia presentat cap documentació, atorgant un 
termini de quinze dies hàbils per a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de 
l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi de poder presentar les 
al·legacions i altres elements de prova que consideri oportuns per justificar la 
subvenció.  

 
12. La notificació de l’acord núm. 530, es posa a disposició de l’entitat, en data 4 de 

novembre de 2020. L’entitat accedeix i accepta la notificació, el dia 12 de 
novembre de 2020.  

 
13. En data 2 de desembre de 2020, dins del termini establert per a practicar el tràmit 

d’audiència, l’entitat presenta per Registre Electrònic: 
 

- Compte justificatiu simplificat esmenat  
- Una factura ja presentada dins del termini establert per presentar la justificació.  
- Com a nova documentació, aporta dos justificants de pagament de la despesa 

imputada a la subvenció de la Diputació de Barcelona. 
 
14. En data 4 de desembre de 2020, fora termini establert per a practicar el tràmit 

d’audiència, l’entitat presenta per Registre Electrònic, un escrit d’al·legacions, 
signat pel president de l’entitat, on expressa les dificultats que han tingut 
derivades de la COVID. 

 
15. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en data 17 

de desembre de 2020 (AJG núm. 700), va aprovar definitivament la revocació total 
d’una sèrie de subvencions justificant dita revocació en què, un cop transcorregut 
el termini per a practicar el tràmit d’audiència, cap de les entitats relacionades en 
l’acord havien presentat cap al·legació. Dintre d’aquesta relació d’entitats hi era el 
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Centre Euro Àrab de Catalunya, amb NIF G64627896, a la qual se li va revocar la 
subvenció de 2.457 €.  

 
16. La notificació de l’acord núm. 700, es posa a disposició de l’entitat, en data 21 de 

desembre de 2020. L’entitat accedeix i accepta la notificació, el mateix dia 21 de 
desembre de 2020.  

 
Recurs de reposició 
 
17. En data 3 de febrer de 2021, l’entitat presenta per Registre Electrònic, recurs de 

reposició contra la resolució núm. 700, que aprovava la revocació total definitiva 
de la subvenció. Aquest recurs es presenta fora de termini, donat que el mes per 
interposar-ho va finalitzar el dia 21 de gener de 2021. 

 
18. Centre Euro Àrab de Catalunya manifesta, en el seu escrit d’interposició de recurs, 

el següent: 
 

“1. Vam presentar la justificació del projecte dins del termini. 
2. Per motius que derivats de la COVID, hem sofert un any convuls com totes les 
organitzacions i no vam poder atendre els requeriments de correcció que vam 
rebre del personal de la Diputació de Barcelona. 
3. Durant el mes de novembre vam rebre un requeriment on ens demanàveu la 
correcció de la justificació i el vam atendre dins del termini. 
4. Al dia següent de presentar la justificació ens vau requerir un escrit 
d'al·legacions que vam aportar amb la màxima celeritat.”  

 
En atenció a les anteriors manifestacions, l’entitat demana reconsiderar la 
resolució de revocació, donat que van presentar la justificació del projecte.  

 
19. En data 18 de març de 2021, la gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i la cap 

de la Secció de Gestió de la Informació i Processos Interns, han emès un informe 
tècnic que en la part que interessa és com segueix: 

 
“Es constata que, per error es va incloure al dictamen de revocació definitiu al 
Centre Euro Àrab de Catalunya, argumentant que un cop transcorregut el termini 
per a practicar el tràmit d’audiència, l’entitat no havia presentat cap al·legació, 
però com s’ha detallat anteriorment, va presentar elements de prova per justificar 
la subvenció, dins del termini establert.  
 
Per tot el que s’ha exposat i tenint en compte les raons al·legades pel Centre Euro 
Àrab i l’interès de l’actuació subvencionada; proposem estimar el recurs potestatiu 
de reposició interposat pel Centre Euro Àrab de Catalunya contra l’acord de Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, celebrada en data 17 de desembre de 
2020, que aprovà definitivament la revocació total de la subvenció atorgada en el 
marc de la convocatòria 201920185120010353, a favor d’entitats sense finalitat de 
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lucre, per a l’any 2019. (Exp. 2018/0018467), així com, considerar com a despesa 
subvencionable correctament justificada l’import íntegre de l’esmentada 
subvenció. 
 
Per tant una vegada revisada la documentació presentada, aquesta documentació 
esmena la totalitat de la justificació presentada en termini.” 

 
20. Es constata que, malgrat que el recurs s’ha interposat fora de termini, és 

procedent estimar el recurs presentat pel Centre Euro Àrab de Catalunya atenent 
a què, d’acord amb l’informe tècnic transcrit, l’entitat va esmenar correctament la 
documentació aportada com a justificació de la subvenció. 

 
Fonaments jurídics 
 
Vist allò que disposen els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
De conformitat amb l’article 119.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que resolgui el recurs 
decidirà totes les qüestions, tant de forma com de fons, que plantegi el procediment, 
hagin estat al·legades o no pels interessats. En aquest darrer cas se’ls escoltarà 
prèviament. No obstant, la resolució serà congruent amb les peticions formulades pel 
recurrent, sense que en cap cas pugui agreujar-se la seva situació inicial. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) en relació amb el 7.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 19.12.2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Centre Euro Àrab de Catalunya 
contra l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada en data 17 
de desembre de 2020 (AJG núm. 700), que aprovà definitivament la revocació total de 
la subvenció atorgada en el marc de la convocatòria 201920185120010353 a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2019, en base a les al·legacions 
presentades i a l’informe tècnic emès. 
 
Segon. RECONÈIXER EL CRÈDIT al Centre Euro Àrab de Catalunya, per un import 
de DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS (2.457,00 €), per fer front al 
pagament de l’import justificat correctament de la subvenció atorgada en el marc de la 
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convocatòria 201920185120010353, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a 
l’any 2019, pel projecte Espai CEAC pel dinamisme associatiu. 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de DOS MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-SET EUROS (2.457,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60300/23110/48900 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució al Centre Euro Àrab de Catalunya.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la presidenta accidental aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 
 
 
 
 


