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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2021 

 
El 29 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, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), el 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), 
senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), 
senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense 
vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyor Celestino 
Corbacho Chaves (Cs) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés (ECG). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència la diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG) i el diputat 
senyor 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 senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 15 d’abril de 2021. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0007506). 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit 

el recurs de reposició presentat per la Unión Cultural Latinoamericana de 
Terrassa contra l’acord número 37/2021, adoptat per la Junta de Govern en 
sessió ordinària de 25 de febrer de 2021, pel qual s’aprovà definitivament, la 
revocació parcial, per import de 12.002,76 € en relació amb la subvenció de 
59.970 € atorgada a la dita entitat pel projecte “Fortalecimiento del 
Cooperativismo y el Área de Desarrollo Económico Local (ADEL) en la 
Municipalidad Provincial de Satipo, Perú” i desestimar totalment les al·legacions 
presentades en el recurs de reposició interposat, mantenint l’aprovació de la 
revocació parcial definitiva per import de 12.002,76 € (Exp. núm. 2016/5973).  

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes els 
nostres Parcs?» (Exp. núm. 2021/0005857). 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Quins plans tens 
aquesta primavera?» (Exp. núm. 2021/0006743). 

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

Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al 
curs escolar 2018-2019 (Exp. núm. 2021/0006925).  

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

disponibilitat del crèdit de les quanties addicionals de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als 
recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona (Exp. núm. 2021/0000864).  

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

liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari de suport integral al 
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desenvolupament local, i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització 
i disposició de la despesa a favor d’un ens (Exp. núm. 2018/0009137).  

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reconèixer el dret al 

cobrament de la indemnització derivada de la suspensió total i temporal del 
contracte relatiu al Lot 4 (Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Sant 
Martí Sarroca) de l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de 
calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de 
l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa 
operatiu FEDER (Exp. núm. 2018/0013057). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. CASTELLNOU DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 140.000 €, a 
l'Ajuntament de Castellnou de Bages, per a finançar l'actuació local “Compra 
terreny zona esportiva”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0007330). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Fonollosa, 
per a finançar l'actuació local “Redacció del projecte i direcció de l'obra de 
renovació de l'escola de Fonollosa”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0006589). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
12. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 30.317,42 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0006143).  

 
13. RUBÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de 333.225,84 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006209).  
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14. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 81.116,83 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006230).  

 
15. SANTA COLOMA DE GRAMENET. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 169.664,69 €, 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0005602). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diferents 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos Ajuntaments i entitats. (Exp. núm. 
2021/0002441). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la memòria de 

contractació, document tècnic d’actuació (DTA) i Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP), del servei de Treballs de neteja viària de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels 
trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, 
Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. núm. 2020/15824).  

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

constructiu “Protecció de talussos. Any 2021” (Exp. núm. 2021/5513).  
 

19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions i 
l’aprovació definitiva del Projecte constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-
5001, PK 22+980. T.M. La Roca del Vallès”, i de la relació de béns i drets 
afectats (Exp. núm.2018/20614).  

 
20. 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 
Gallifa, relatiu a les obres del projecte constructiu “Obres d’eixamplament de la 
carretera BP-1241, del PK 9+650 al 12+150. TT.MM. de Gallifa i Sant Feliu de 
Codines” (Exp. núm. 2017/6489). 
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21. 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 del 
Masnou i l’Ajuntament d’Alella, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Actuacions de millora de seguretat viària a la carretera BP-5002, del PK 0+000 
al PK 1+535. TM El Masnou i Alella” (Exp. núm. 2016/6621). 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Activitats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0006075). 

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

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0006076). 

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

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, del 
Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0006077). 

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

inicialment les subvencions atorgades en la convocatòria de concessió de 
subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, 
empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica i entitats culturals, 
en l’àmbit dels parcs naturals  de la província de Barcelona, per no justificar la 
subvenció a la data de termini (Exp. núm.  2019/2011). 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al canvi 

de beneficiari, per defunció de la titular, de la subvenció, atorgada a la Sra. XXX, 
en el marc de la convocatòria de subvencions a particulars per activitats en 
l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per import de 6.120 € a 
favor del Sr. YYY (Exp. núm. 2019/2011). 
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ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

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

convalidació de la signatura d’un Protocol general d’actuació, entre la Diputació 
de Barcelona i el “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, 
per a l’impuls de les energies renovables i l’eficiència energètica, en municipis de 
menys de 5.000 habitants i el desenvolupament del Programa “Renovables 
2030” (Exp. núm. 2021/0007905). 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

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

reajustament de l’autorització de despesa del recurs "Recull d'activitats per als 
serveis locals d'ocupació: persones i empreses", en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0000340). 

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

revocació parcial inicial de les subvencions atorgades, en règim de concessió 
directa amb concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/9825). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

concessió de subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les 
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables 
que tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona 
ciutat) (Exp. núm. 2020/18760). 

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

revocació definitiva de dues subvencions atorgades, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019, concedides per acord núm. 
427/2019, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 26 de 
setembre de 2019 (Exp. núm. 2019/3992).  
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 

període d’execució i el termini de justificació previstos a les Bases reguladores 
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en el marc del programa 
BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la 
creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es 
desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona, aprovada per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020 (Exp. núm. 2020/0003251). 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la Fundació l'Espiga, en el 
marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2020 
(Exp. núm. 2020/182). 

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

l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Acord de constitució de l’Espai de 
Relació Institucional (ERI) en el marc del procés d’intervenció comunitària 
intercultural del districte de Collblanc - La Torrassa (Exp. núm. 2021/0006555). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 15 d’abril de 2021.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 15 d’abril de 2021, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i, 
no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0007506).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor 
següent: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes 
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al 
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el 
nomenament en qualsevol moment. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament 
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 
 
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 
 
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de 
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació amb 
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport. 
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El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió 
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de 
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de 
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 
d’abril de 2020–, per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020, 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 26 de novembre de 2020 (acord núm. 581/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21), per la Junta de 
Govern en sessió d’11 de març de 2021 (acord núm. 54/21) i per la Junta de Govern 
en sessió de 25 de març de 2021 (acord núm. 92/21). 
 
En el marc de les designacions de representants de la Diputació de Barcelona als ens 
participats, es considera pertinent modificar la representació de la corporació en els 
òrgans de govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
Altrament, donat que el Sr. Juan Luis Ruiz López ha deixat d’ostentar, per renúncia 
(acord plenari núm. 57/21, adoptat en sessió de data 25 de març de 2021), la condició 
de diputat al Ple de la Diputació de Barcelona, és necessari deixar sense efecte la 
seva designació com a representant de la corporació al Consorci del Patrimoni de 
Sitges, així com designar una nova representació en el Consell General i en la 
Comissió Executiva d’aquest ens. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en els ens i en els 
termes següents: 
 
A) Organisme Autònom Institut del Teatre  
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Oriol Lladó Esteller, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de de la Diputació de Barcelona en la Junta de Govern i en el Consell 
General de l’Institut del Teatre i designar la Sra. Gemma Sendra Planas per 
substituir-lo en la representació que aquest ostentava fins ara. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre resta de la manera següent: 
 

Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
diputats/ades, d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts, són: 

 
1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 

 
Segon. En conseqüència amb l’apartat anterior, d’acord amb l’article 11 dels 
Estatuts reguladors de l’ens, constitueixen la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
els vocals següents: 

  
1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo   
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 
7. Director/a Institut del Teatre (vocalia nata) 
8. Gerent/a Institut del Teatre (vocalia nata) 
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Tercer. Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de diputat/ada 
i que, juntament amb els designats anteriorment en la Junta de Govern, 
composaran el Consell General, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts. 
 
Les persones designades són:  

 
− Sr. Alfredo F. Vega López 
− Sra. Carmela Fortuny i Camarena 

 
Conseqüentment, els deu vocals del Consell General són: 

 
1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo   
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol  
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 
7. Sr. Alfredo F. Vega López 
8. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
9. Director/a Institut del Teatre (vocalia nata) 
10. Gerent/a Institut del Teatre (vocalia nata) 

 
Quart. D’acord amb l’article 11 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma. Sra. 
Núria Marín Martínez, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon 
la presidència de la Junta de Govern i del Consell General. 
  
Cinquè. D’acord amb el que disposa l’article 13 dels seus Estatuts reguladors, la 
Vicepresidència, a proposta d’aquesta Presidència, recau en favor del Sr. Joan 
Carles Garcia i Cañizares. 

 
B) Consorci del Patrimoni de Sitges 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Juan Luis Ruiz López, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General i en la Comissió 
Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges, i designar la Sra. Abigail Garrido 
Tinta per substituir-lo en la representació que aquest ostentava fins ara. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Patrimoni de Sitges resta de la 
manera següent: 
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Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci del Patrimoni de Sitges, els quals poden o no tenir la condició 
de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, són: 

 
1. Sra. Abigail Garrido Tinta 
2. Sr. Pere Pons i Vendrell 
3. Sr. David Garcia Comis 
4. Sr. Rafael Roig Milà 
5. Sra. Mònica Gallardo Montornès 
6. Sr. Ramon Arnabat Mata 

 
Segon. D’entre els sis vocals del Consell General, els quatre vocals representants 
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci del Patrimoni 
de Sitges, els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 12 
dels Estatuts del Consorci, són 

 
1. Sra. Abigail Garrido Tinta 
2. Sr. Pere Pons i Vendrell 
3. Sra. Mònica Gallardo Montornès 
4. Sr. Rafael Roig Milà 

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

 
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a 
tràmit el recurs de reposició presentat per la Unión Cultural Latinoamericana de 
Terrassa contra l’acord número 37/2021, adoptat per la Junta de Govern en 
sessió ordinària de 25 de febrer de 2021, pel qual s’aprovà definitivament, la 
revocació parcial, per import de 12.002,76 € en relació amb la subvenció de 
59.970 € atorgada a la dita entitat pel projecte “Fortalecimiento del 
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Cooperativismo y el Área de Desarrollo Económico Local (ADEL) en la 
Municipalidad Provincial de Satipo, Perú” i desestimar totalment les al·legacions 
presentades en el recurs de reposició interposat, mantenint l’aprovació de la 
revocació parcial definitiva per import de 12.002,76 € (Exp. núm. 2016/5973).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.    
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Fortalecimiento del Cooperativismo y el Área de 
Desarrollo Económico Local (ADEL) en la Municipalidad Provincial de Satipo, Perú” de 
la Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa (en endavant UCLT), va rebre una 
subvenció per un import de 59.970 €.  
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En data 17 de desembre de 2020 mitjançant acord núm. 645/2020 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació es va aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import 
de 16.649,80 € en relació amb la subvenció de 59.970 € atorgada a la UCLT pel 
projecte “Fortalecimiento del Cooperativismo y el Área de Desarrollo Económico Local 
(ADEL) en la Municipalidad Provincial de Satipo, Perú” en el marc d’aquesta 
convocatòria 201620165120008373. 
 
El dia 12 de gener de 2021 UCLT va entrar per seu electrònica escrit al·legacions, dins 
del termini d’audiència.  
 
En data 25 de febrer de 2021 mitjançant acord núm. 37/2021 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació es va aprovar, definitivament, la revocació parcial, per import de 
12.002,76 € en relació amb la subvenció 59.970 € atorgada a UCLT pel citat projecte, i 
es va acceptar parcialment les al·legacions presentades, en data dia 12 de gener de 
2021, acceptant com a despeses elegibles les senyalades amb número d’ordre 54, 
bitllet d’avió, per import 862,93 €, el núm. d’ordre 56, bitllet d’avió, per import 910,63 € i 
el corresponent reajustament de les despeses indirectes. Així com, es va requerir a 
UCLT el reintegrament de 6.005,76 €, import percebut indegudament en el marc de la 
subvenció atorgada per concurrència competitiva. 
 
En data 04 de març de 2021 es va posar a disposició de l’entitat la notificació de 
l’esmentat acord núm. 37/2021 i l’entitat l’accepta el dia 12 de març de 2021.  
 
En data de 5 d’abril de 2021 UCLT presenta per registre electrònic, en temps i forma, 
recurs de reposició contra l’acord núm. 37/2021 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data 25 de febrer de 2021 i aporta nous documents perquè siguin 
tinguts en consideració. 
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, centre gestor de la subvenció, elabora 
informe de data 14 d’abril de 2021 en contestació a les al·legacions presentades per 
UCLT en el recurs de reposició, i indica el següent:  
 

Partida 
Número 

de 
despesa 

Concepte 
Import no 
acceptat 
(euros) 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 
imputació 

A1 

Recursos 
humans 

  

  
               
9.163,74 €  
 

Tot i que l’entitat planteja arguments per 
defensar que els contractes presentats del 
Sr. XXX no generen cap vincle laboral, el 
centre gestor es reafirma amb l’argumentat 
en l’informe de data 4 de febrer de 2021 i en 
l’acord núm. 37/2021 de la Junta de Govern 
d’aprovació de la revocació parcial definitiva i 
ratifica en assimilar la contractació laboral del 
Sr. XXX a la partida de recursos humans (A1 
RH), ja que es percep un import fix durant 8 
mesos seguits per a la realització de tasques 
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Partida 
Número 

de 
despesa 

Concepte 
Import no 
acceptat 
(euros) 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 
imputació 

15 al 25 

Servicios 
professionals 

XXX 

 

de coordinació i realització de les activitats 
del projecte. 
 
I per tant, es segueixen sense acceptar 
9.163,74 € corresponents a la imputació de 
RH la qual supera el 40 % de l’import de la 
subvenció (article 16.3. de les bases de la 
convocatòria) 
 
Total import justificat com a RH = 33.151,74€ 
(55,28 % total subvenció) 
 
Per tant, la diferència entre 33.151,74 € i 
23.988,00 € corresponent al 40 % de l’import 
de la subvenció és de 9.163,74 € els quals 
no es poden acceptar. 
 
No s’accepta l’al·legació presentada en el 
recurs 

 

42 
Subministram
ent-materials 

de difusió 
941,93 € 

L’entitat aporta documentació reportada per 
la SUNAT que acredita que l’empresa 
proveïdora s’acull al sistema de Règim Únic 
Simplificat (NRUS); i argumenta que per això 
està subjecte a emetre “boletas de venta” i 
“tickets”, que no desglossen impostos i 
segons aquest règim tributari paguen una 
quota fixe mensual. Però al no aportar cap 
documentació que permeti comprovar la 
cancel·lació del pagament d’aquesta 
despesa el centre gestor es reafirma amb 
l’argumentat en l’informe de data 4 de febrer 
de 2021 i en l’acord núm. 37/2021 de la 
Junta de Govern d’aprovació de la revocació 
parcial definitiva i es ratifica en no acceptar la 
despesa sense un document que justifiqui la 
cancel·lació del seu pagament. 
 
No s’accepta l’al·legació presentada en el 
recurs 

A3 

Viatges i 
estades 
 

 

59-60-62 Alimentació 24,21 € 

L’entitat aporta documentació reportada per 
la SUNAT, a on indica que el negoci és d’una 
persona natural i per tant el sistema 
d’emissió i de comptabilitat és manual. Per 
aquesta situació no declaren ni desglossen 
els impostos dels comprovants de forma 
individual.  
Però al no aportar cap documentació que 
permeti comprovar la cancel·lació del 
pagament d’aquesta despesa, el centre 
gestor es reafirma en l’argumentat en 
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Partida 
Número 

de 
despesa 

Concepte 
Import no 
acceptat 
(euros) 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 
imputació 

l’informe de data 4 de febrer de 2021 i en  
l’acord núm. 37/2021 de la Junta de Govern 
d’aprovació de la revocació parcial definitiva i 
es ratifica en no acceptar la despesa sense 
un document que justifiqui la cancel·lació del 
seu pagament. 
 
No s’accepta l’al·legació presentada en el 
recurs 

A4 Altres 

67 
Lloguer 
estands 

254,96 € 

L’entitat aporta documentació reportada per 
la SUNAT, a on indica que el negoci és d’una 
persona natural i per tant el sistema 
d’emissió i de comptabilitat és manual. Per 
aquesta situació no declaren ni desglossen 
els impostos dels comprovants de forma 
individual.  
 
Per tant no es pot comprovar el pagament 
dels impostos i des del centre gestor es 
reafirma en l’argumentat en l’informe de data 
4 de febrer de 2021 i en l’acord núm. 
37/2021 de la Junta de Govern d’aprovació 
de la revocació parcial definitiva i es ratifica 
en no acceptar la despesa al seguir 
comprovant que el justificant de pagament no 
està signat ni hi consta cap segell de 
l’emissor. 
 
No s’accepta l’al·legació presentada en el 
recurs  

   

76 
material 
difusió 

456,09 € 

L’entitat aporta documentació reportada per 
la SUNAT que acredita que l’empresa 
proveïdora s’acull al sistema de Règim Únic 
Simplificat (NRUS); i argumenta que per això 
està subjecte a emetre “boletas de venta” i 
“tickets”, que no desglossen impostos i 
segons aquest règim tributari paguen una 
quota fixe mensual. 
Però al no aportar cap documentació que 
permeti comprovar la cancel·lació del 
pagament d’aquesta despesa, el centre 
gestor es reafirma en l’argumentat en 
l’informe de data 4 de febrer de 2021 i en  
l’acord núm. 37/2021 de la Junta de Govern 
d’aprovació de la revocació parcial definitiva i 
es ratifica en no acceptar la despesa sense 
un document que justifiqui la cancel·lació del 
seu pagament. 
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Partida 
Número 

de 
despesa 

Concepte 
Import no 
acceptat 
(euros) 

Motiu pel qual no s’accepta la seva 
imputació 

No s’accepta l’al·legació presentada en el 
recurs  

 

 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 14 d’abril de 2021, 
proposa admetre a tràmit el recurs de reposició presentat en data 5 d’abril de 2021 per 
UCLT i desestimar totalment les al·legacions presentades en el recurs de reposició 
interposat per aquesta entitat, ratificant la revocació parcial definitiva de 12.002,76 
euros, i el consegüent reintegrament de 6.005,76 € aprovat mitjançant acord núm. 
37/2021 de data 25 de febrer de 2021 i els arguments adduïts en aquest acord. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, de conformitat a l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, correspon resoldre 
els recursos de reposició al mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, i que l’acord 
contra el qual s’interposa el recurs (AJG 37/2021) el va dictar la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, de conformitat al punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2020, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  
 
I vist, de forma concordant, el punt 7 b) de la pròpia Refosa 1/2020 citada. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ADMETRE a tràmit el recurs de reposició presentat per la Unión Cultural 
Latinoamericana de Terrassa contra l’acord número 37/2021 de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona adoptat en data 25 de febrer de 2021, en relació amb la 
revocació parcial definitiva per import de DOTZE MIL DOS EUROS AMB SETANTA-
SIS CÈNTIMS (12.002,76 €) en relació amb la subvenció de CINQUANTA-NOU MIL 
NOU-CENTS SETANTA EUROS (59.970 €) atorgada a la Unión Cultural 
Latinoamericana de Terrassa pel projecte “Fortalecimiento del Cooperativismo y el 
Área de Desarrollo Económico Local (ADEL) en la Municipalidad Provincial de Satipo, 
Perú” en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 aprovada 
mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 2016. 
 
Segon. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades en el recurs de reposició 
interposat per l’entitat esmentada en l’acord precedent, mantenint l’aprovació de la 
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revocació parcial definitiva per import de DOTZE MIL DOS EUROS AMB SETANTA-
SIS CÈNTIMS (12.002,76 €) en relació amb la subvenció de CINQUANTA-NOU MIL 
NOU-CENTS SETANTA EUROS (59.970 €) atorgada a la Unión Cultural 
Latinoamericana de Terrassa pel projecte indicat en el l’acord precedent, i del 
consegüent reintegrament de SIS MIL CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 
(6.005,76 €), de conformitat amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 14 d’abril de 2021 que consta a l’expedient.  
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Unión Cultural Latinoamericana de 
Terrassa.” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes els 
nostres Parcs?» (Exp. núm. 2021/0005857).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona gestiona la Xarxa de Parcs Naturals formada per dotze 

espais d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural, que garanteixen un equilibri 
territorial i ambiental en els 100 municipis del seu àmbit geogràfic.  

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

@xarxadeparcs, de Facebook @xarxadeparcsn i de Twitter @xarxadeparcs i també 
a través de les webs i dels butlletins temàtics corporatius, el sorteig «Coneixes els 
nostres Parcs?». Aquest sorteig té per objectiu donar a conèixer la gestió dels 
parcs de la Xarxa de Parcs Naturals, incrementar la interacció amb els seguidors de 
les xarxes socials i aconseguir-ne de nous. 

 
3. La Diputació de Barcelona convida els participants a respondre cinc preguntes 

relatives a la Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma Easypromos. Entre 
els participants que responguin correctament totes les preguntes es farà un sorteig 
per a triar tres guanyadors.  

 
4. El sorteig «Coneixes els nostres Parcs?» començarà el dia 7 de maig de 2021 a 

les 9 hores i finalitza el dia 16 de maig de 2021 a les 23.59 hores. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

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

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

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

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

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

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

A C O R D 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig 
«Coneixes els nostres parcs?», el text literal del qual és el següent: 
 

“Bases del sorteig «Coneixes els nostres parcs?»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Coneixes els nostres parcs?», a través 
dels canals corporatius d’Instagram @xarxadeparcs, de Facebook @xarxadeparcsn i de 
Twitter @xarxadeparcs i també a través de les webs i dels butlletins temàtics corporatius de 
la Diputació de Barcelona. Al sorteig poden participar majors de divuit anys residents a 
Espanya i amb perfil a les xarxes socials Instagram, Facebook i/o Twitter que segueixin 
aquests comptes. 
 
L’objectiu del sorteig és donar a conèixer la gestió dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals, 
incrementar la interacció amb els seguidors i aconseguir-ne de nous. 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a respondre cinc preguntes relatives a la 
Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma Easypromos. Entre els participants que 
responguin correctament totes les preguntes es farà un sorteig per a triar tres guanyadors. 
 
Segon. Organització 
 
El sorteig «Coneixes els nostres parcs?» està organitzat per la Gerència de Serveis de 
Parcs Naturals juntament amb la Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
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de la Diputació de la Barcelona. Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram, de Facebook o de Twitter de la Gerència 

de Serveis d’Espais Naturals https://parcs.diba.cat/xarxessocials.  
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert, d’un perfil personal a la 

xarxa social Facebook o d’un perfil personal de Twitter. 
4. Respondre correctament les cinc preguntes plantejades. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 

poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms, les condicions de Facebook, que 
poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms i les condicions de Twitter, 
que poden consultar-se a https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/. 

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el dijous 7 de maig de 2021 a les 9 hores i 
finalitza el dijous 16 de maig de 2021 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari 
per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, de Facebook i de Twitter perquè adopti 
les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d’emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà tres guanyadors. El premi és una panera de productes de la terra de les 
comarques de Barcelona, valorada cadascuna en 150 € IVA exclòs. 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easypromos, 
plataforma que tria de forma automàtica els 3 guanyadors i també 6 suplents entre tots els 
participants que hagin respost correctament les cinc preguntes. Dos dies hàbils després de 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://parcs.diba.cat/xarxessocials
https://instagram.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb cadascun dels tres 
guanyadors mitjançant un correu electrònic enviat des de l’adreça  
concursosxarxes@diba.cat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
Els tres guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el 
termini de 72 hores després de rebre aquest correu electrònic i hauran de confirmar la seva 
voluntat d’acceptar el premi i facilitar el seu nom d’usuari a Instagram, a Facebook o a 
Twitter, el seu nom i cognoms, el DNI o document d’identificació, l’adreça on lliurar el premi i 
un telèfon de contacte.  
 
Si algun dels guanyadors no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix alguna de les normes d’aquest sorteig o si no vol o no pot gaudir del premi, 
quedarà descartat i el premi es donarà al primer dels suplents seleccionats. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop els guanyadors hagin acceptat el 
premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona i al site corporatiu de concursos. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
als guanyadors per tal que aquests puguin rebre i gaudir del premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per contactar amb la persona guanyadora, i per 
donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes 
socials. Aquestes seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les dels guanyadors, 
que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació 
indefinida. 
 
Els participants autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per a 
aquesta finalitat es mantindran mentre no retirin el seu consentiment. Aquest el poden fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que els fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
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una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta 
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al web de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT): 
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, tercers proveïdors, 
es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a 
https://help.instagram.com/478745558852511, a https://www.facebook.com/legal/terms i a 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/, respectivament. El fet de convertir-se en 
usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades 
segons allò que s’estableix en les polítiques i condicions d’Instagram, de Facebook i de 
Twitter, que posen a la seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut 
publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així 
com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.  
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en 
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
s’accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-lo de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, 
si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns 
participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de cinc-
cents quaranta-quatre euros amb cinquanta cèntims (544,50 €) IVA inclòs, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.” 

 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Quins plans tens 
aquesta primavera?» (Exp. núm. 2021/0006743).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona du a terme, a través dels canals corporatius de la marca 

turística de les comarques de Barcelona Barcelona és molt més d’Instagram 
@bcnmoltmes, de Facebook @BarcelonaEsMoltMes i de Twitter @bcnmoltmes i 
també a través de les webs i dels butlletins temàtics corporatius, el sorteig «Quins 
plans tens aquesta primavera?». Aquest sorteig té per objectiu donar a conèixer 
l’oferta turística de les comarques de Barcelona, incrementar la interacció amb els 
seguidors de Barcelona és molt més i aconseguir-ne de nous. 

 
2. La Diputació de Barcelona convida els participants a explicar quin indret de les 

comarques de Barcelona els agradaria visitar aquesta primavera i amb qui, a través 
d’un missatge a les xarxes socials i la cita d’un altre usuari. Entre els participants es 
farà un sorteig a través de la plataforma EasyPromos per triar 2 guanyadors. 

 
3. El sorteig «Quins plans tens aquesta primavera?» començarà el dia 3 de maig de 

2021 a les 9 hores i finalitza el dia 10 de maig de 2021 a les 23.59 hores. 
 
 
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

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

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

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

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

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

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

 
A C O R D 

 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig 
«Quins plans tens aquesta primavera?», el text literal del qual és el següent: 
 

“Bases del sorteig «Quins plans tens aquesta primavera?»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Quins plans tens aquesta primavera?», a 
través dels canals corporatius de la marca turística de les comarques de Barcelona 
Barcelona és molt més d’Instagram @bcnmoltmes, de Facebook @BarcelonaEsMoltMes i 
de Twitter @bcnmoltmes i també a través de les webs i dels butlletins temàtics corporatius 
de la Diputació de Barcelona. Al sorteig poden participar majors de divuit anys residents a 
Espanya i amb perfil a les xarxes socials Instagram, Facebook i/o Twitter que segueixin 
aquests comptes. 
 
L’objectiu del sorteig és donar a conèixer l’oferta turística de les comarques de Barcelona, 
incrementar la interacció amb els seguidors de Barcelona és molt més i aconseguir-ne de 
nous. 
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La Diputació de Barcelona convida els participants a explicar quin indret de les comarques 
de Barcelona els agradaria visitar aquesta primavera i amb qui, a través d’un missatge a les 
xarxes socials i la cita d’un altre usuari. Entre els participants es farà un sorteig a través de 
la plataforma EasyPromos per triar 2 guanyadors. 
 
Segon. Organització 
 
El sorteig «Quins plans tens aquesta primavera?» està organitzat per la Gerència de 
Serveis de Turisme juntament amb la Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció 
Institucional de la Diputació de la Barcelona. Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert, d’un perfil personal a la 

xarxa social Facebook o d’un perfil personal de Twitter. 
3. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram, de Facebook o de Twitter de la marca 

turística Barcelona és molt més.  
4. Escriure un comentari al post del sorteig i citar un altre usuari. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 

poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms, les condicions de Facebook, que 
poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms i les condicions de Twitter, 
que poden consultar-se a https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/. 

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el dilluns 3 de maig de 2021 a les 9 hores i 
finalitza el dilluns 10 de maig de 2021 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari 
per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, de Facebook i de Twitter perquè adopti 
les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d’emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
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Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà 2 guanyadors. Cada guanyador rebrà com a premi un vol en globus per a 2 
persones, valorat en 300 € IVA inclòs. 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easypromos, 
plataforma que tria de forma automàtica els 2 guanyadors i també 6 suplents entre tots els 
participants que hagin fet un comentari i citat un altre usuari de xarxes socials. Dos dies 
hàbils després de la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb 
cadascun dels 2 guanyadors mitjançant un correu electrònic enviat des de l’adreça 
concursosxarxes@diba.cat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
Els 2 guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el termini 
de 72 hores després de rebre aquesta comunicació i hauran de confirmar la seva voluntat 
d’acceptar el premi i facilitar el seu nom d’usuari a Instagram, a Facebook o a Twitter, el seu 
nom i cognoms, el DNI o document d’identificació, l’adreça on lliurar el premi i un telèfon de 
contacte.  
 
Si algun dels guanyadors no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix alguna de les normes d’aquest sorteig o si no vol o no pot gaudir del premi, 
quedarà descartat i el premi es donarà al primer dels suplents seleccionats. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop els guanyadors hagin acceptat el 
premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de Serveis de Turisme 
de la Diputació de Barcelona i al site corporatiu de concursos. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
als guanyadors per tal que aquests puguin rebre i gaudir del premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per contactar amb la persona guanyadora, i per 
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donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes 
socials. Aquestes seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les dels guanyadors, 
que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació 
indefinida. 
 
Els participants autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per a 
aquesta finalitat es mantindran mentre no retirin el seu consentiment. Aquest el poden fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que els fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta 
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al web de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT),  
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, tercers proveïdors, 
es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a 
https://help.instagram.com/478745558852511, a https://www.facebook.com/legal/terms i a 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/, respectivament. El fet de convertir-se en 
usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades 
segons allò que s’estableix en les polítiques i condicions d’Instagram, de Facebook i de 
Twitter, que posen a la seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut 
publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així 
com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.    
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en 
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
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https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.facebook.com/legal/terms
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serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
s’accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-lo de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, 
si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns 
participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de sis-
cents euros (600 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local  
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per 
al curs escolar 2018-2019 (Exp. núm. 2021/0006925).- 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. L’educació infantil de primer cicle és un àmbit estratègic fonamental a l’hora de 

promoure els drets i les oportunitats dels infants. Ofereix oportunitats de 
desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional en plenes garanties en una 
etapa primerenca determinant per la trajectòria vital futura. Les escoles bressol 
suposen per a la gran majoria dels nens i nenes la primera ocasió de participar en 
un context social fora de la seva família. Al mateix temps, les polítiques 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

d’escolarització en primera infància han esdevingut un recurs bàsic, sovint principal, 
de les més àmplies polítiques d’atenció a les famílies. L’escolarització permet 
millorar les condicions per conciliar la vida laboral i familiar i multipliquen les 
oportunitats de creixement econòmic i d’inclusió i progrés social per als seus 
membres. 

 
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix als Governs Locals la capacitat de dur 

a terme les activitats de planificació, ordenació i gestió de l’educació infantil (art. 
84.2.g) i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local avala la 
capacitat dels municipis per assumir delegacions en matèria de creació, 
manteniment i gestió d’escoles de primer cicle d’educació infantil (art. 27.3.e LBRL). 

 
3. Les polítiques de bressol ofereixen unes dades de servei públic molt significatives. 

En l’actualitat, a la província de Barcelona (a excepció de Barcelona ciutat), 235 
municipis compten amb un total de 395 escoles bressol municipals (EBM); el 76 per 
cent dels municipis de Barcelona compten, com a mínim, amb una EBM. Aquest 
sistema de centres educatius permet l’escolarització de més de 24.000 nens i nenes 
de menys de 3 anys, el 58 per cent dels infants que estan escolaritzats a primer 
cicle d'educació infantil (Dades del Panel Escoles Bressol 2017). 

 
4. El recolzament de la Diputació de Barcelona a l’impuls i sosteniment de les 

polítiques d’escola bressol compta també amb una trajectòria consolidada i ha 
implicat la generació de diversos recursos destinats al funcionament dels centres. 
Així, en el marc del Pla Xarxa de Governs de Locals, la Diputació de Barcelona ha 
vingut contribuint al finançament d’escoles bressol de titularitat municipal a través 
de diversos programes complementaris, l’últim dels quals ha estat el Programa 
complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019, aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona núm. 192/20, en data 14 de maig de 2020. 

 
5. El gerent de Serveis d’Educació, en data 8 d’abril de 2021, ha emès informe, el qual 

s’incorpora a l’expedient, en què proposa aprovar el Programa específic de 
sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-2019, en 
el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs de Locals 2020-2023, i que, en 
allò relatiu als criteris de distribució, es reprodueix parcialment a continuació: 

 
“ 

1 CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DETERMINACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 

L’import màxim que es destinarà per a la concessió del fons de prestació regulat en la 
present convocatòria serà de VUIT MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA MIL DOS-CENTS 
VINT-I-NOU EUROS (8.250.229 €) i en funció de la naturalesa jurídica dels beneficiari anirà 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/80100/32000/46242 i G/80100/32000/46842, 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2021. La quantia es 
determinarà d’acord amb el següent: 
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Per a determinar la quantia aquest centre gestor ha calculat la quantia individualitzada per 
ens beneficiari utilitzant les dades d’alumnes equivalents ja acreditades en el marc de la 
convocatòria aprovada a l’AJG 192/20 de 14 de maig de 2020.  
 
El pressupost total que s’hi va destinar era de dotze milions set-cents vuitanta-set mil vuit-
cents quaranta-set amb cinquanta cèntims (12.787.847,50 €), i l’import individual concedit 
per alumnat equivalent va ser de 531,86 €, tenint en compte que finalment el nombre total 
de l’alumnat equivalent per calcular la quantia individualitzada de la subvenció per cada ens 
beneficiari va ser de 24.043,52 alumnes. El nombre total d’ens beneficiaris de la citada 
convocatòria van ser 246 corresponent a la totalitat de l’ens locals titulars d’una escola 
bressol de la província de Barcelona, exceptuant Barcelona ciutat. 
 
Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia i 
cinc dies a la setmana. En el cas d’alumnes que reben menys atenció de l’esmentada 
anteriorment, es calcula el nombre d’alumnes equivalents multiplicant el nombre d’alumnes 
d’atenció parcial pel nombre d’hores diàries d’atenció, calculant el nombre d’hores 
setmanals i dividint el resultat per 25. 
 
El nombre màxim d’alumnes equivalents en cada escola bressol no pot superar el nombre 
de places autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en aquell 
mateix centre. 
 
L’import a concedir en aquesta convocatòria és de 343,14 € per alumne equivalent que 
completarà així l’import concedit a la convocatòria esmentada anteriorment des del 531,86 € 

[...]”. 
 

6. Els objectius que persegueix aquest nou programa són garantir la continuïtat dels 
serveis i afavorir l’accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle 
d’educació infantil als infants, tot promovent l’escolarització equilibrada, en 
condicions d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva i equitat. Així mateix, es 
reconeix l’especial esforç econòmic que realitzen alguns municipis per mantenir 
actiu el seu servei d’escola bressol, destinant més recursos allà on és més 
necessari. 

 
7. Els destinataris del programa són els ajuntaments de menys de 300.000 habitants 

i les entitats municipals descentralitzades, de la província de Barcelona, que siguin 
titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant 
conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i inscrites 
al Registre de Centres corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

 
8. La quantia total de què es dota el present programa és de 8.250.229,00 euros, la 

qual complementa els ajuts concedits en el marc del referit Programa 
complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019, aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona núm. 192/20, en data 14 de maig de 2020. 
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9. Atès que els ajuts atorgats a l’empara del present programa es concedeixen en 

exercici de la competència de la Diputació de cooperació amb els Ajuntaments, 
aquesta Diputació vol posar de manifest que el present programa serà l’últim que 
s’aprovi per finançar el servei de l’escola bressol municipal, en virtut de l’acord del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb les diputacions 
catalanes pel qual la Generalitat recupera aquesta funció. 

 
10. Per últim, d’acord amb l’informe emès per la Direcció de Serveis de Cooperació 

Local en data 9 d’abril de 2021, que s’incorpora al present expedient, els ens 
beneficiaris dels ajuts que es proposa aprovar han fet constar davant d’aquesta 
Diputació, en un termini inferior a sis mesos, estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Programa específic de sosteniment del servei de l’escola 
bressol municipal pel curs escolar 2018-2019, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, i que es regeix pel règim regulador que es conté en 
l’annex 1 que forma part del present acte. 
 
Segon. APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del 
Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs 
escolar 2018-2019 següents: 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import concedit 

(EUR) 
Núm. 

Operació 
Posició Codi XGL 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 33.078,44 2103001146 001 21/X/303949 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Alella P0800300F 20.931,38 2103001146 002 21/X/303950 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 42.205,90 2103001146 003 21/X/303951 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 33.970,60 2103001146 004 21/X/303952 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 45.637,27 2103001146 005 21/X/303953 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Artés P0801000A 25.049,03 2103001146 006 21/X/303954 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Avià P0801100I 12.558,83 2103001146 007 21/X/303955 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 10.294,12 2103001146 008 21/X/303956 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 6.519,61 2103001146 009 21/X/303957 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Badalona P0801500J 164.705,94 2103001146 010 21/X/303958 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Bagà P0801600H 7.892,16 2103001146 011 21/X/303959 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 21.617,65 2103001146 012 21/X/303960 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 11.666,67 2103001146 013 21/X/303961 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 81.460,81 2103001146 014 21/X/303962 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Begues P0802000J 31.774,52 2103001146 015 21/X/303963 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Berga P0802200F 24.019,62 2103001146 016 21/X/303964 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 21.260,79 2103001146 017 21/X/303965 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Borredà P0802400B 1.372,55 2103001146 018 21/X/303966 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 2.058,82 2103001146 019 21/X/303967 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 17.568,63 2103001146 020 21/X/303968 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 26.507,36 2103001146 021 21/X/303969 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Calaf P0803100G 13.039,22 2103001146 022 21/X/303971 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Calders P0803400A 5.490,20 2103001146 023 21/X/303972 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 53.529,43 2103001146 024 21/X/303973 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import concedit 

(EUR) 
Núm. 

Operació 
Posició Codi XGL 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 5.558,83 2103001146 025 21/X/303974 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Calella P0803500H 36.715,70 2103001146 026 21/X/303975 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 12.215,69 2103001146 027 21/X/303976 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Callús P0803700D 10.664,71 2103001146 028 21/X/303978 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 38.088,25 2103001146 029 21/X/303979 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 42.549,03 2103001146 030 21/X/303980 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 9.607,85 2103001146 031 21/X/303981 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 17.225,50 2103001146 032 21/X/303982 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Capellades P0804300B 13.993,14 2103001146 033 21/X/303983 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 61.421,59 2103001146 034 21/X/303985 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cardona P0804600E 12.696,08 2103001146 035 21/X/303988 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Carme P0804700C 3.431,37 2103001146 036 21/X/303989 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Casserres P0804800A 9.264,71 2103001146 037 21/X/303990 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 48.725,51 2103001146 038 21/X/303992 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 10.294,12 2103001146 039 21/X/303994 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 21.549,03 2103001146 040 21/X/303996 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 3.774,51 2103001146 041 21/X/303999 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 93.058,86 2103001146 042 21/X/304001 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 6.691,18 2103001146 043 21/X/304004 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 2.745,10 2103001146 044 21/X/304007 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 13.533,34 2103001146 045 21/X/304009 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 6.176,47 2103001146 046 21/X/304012 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 8.235,30 2103001146 047 21/X/304014 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 5.833,34 2103001146 048 21/X/304016 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Centelles P0806600C 19.215,69 2103001146 049 21/X/304018 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import concedit 

(EUR) 
Núm. 

Operació 
Posició Codi XGL 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de Cercs P0826800E 5.147,06 2103001146 050 21/X/304022 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 92.303,95 2103001146 051 21/X/304026 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 24.362,75 2103001146 052 21/X/304029 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Collbató P0806800I 15.578,44 2103001146 053 21/X/304031 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 35.000,01 2103001146 054 21/X/304033 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 208.284,39 2103001146 055 21/X/304035 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 33.970,60 2103001146 056 21/X/304040 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 19.558,83 2103001146 057 21/X/304037 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 6.862,75 2103001146 058 21/X/304042 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 8.921,57 2103001146 059 21/X/304043 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 15.784,32 2103001146 060 21/X/304047 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 10.911,77 2103001146 061 21/X/304049 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 5.833,34 2103001146 062 21/X/304051 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Gelida P0809000C 25.872,56 2103001146 063 21/X/304053 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Gironella P0809100A 25.392,17 2103001146 064 21/X/304055 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Granollers P0809500B 71.715,71 2103001146 065 21/X/304058 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Gualba P0809600J 10.156,87 2103001146 066 21/X/304060 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 7.205,88 2103001146 067 21/X/304063 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Gurb P0809900D 24.019,62 2103001146 068 21/X/304065 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Jorba P0810200F 3.088,24 2103001146 069 21/X/304067 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 29.852,95 2103001146 070 21/X/304069 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de la Granada P0809300G 10.884,32 2103001146 071 21/X/304072 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 4.117,65 2103001146 072 21/X/304074 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 32.254,91 2103001146 073 21/X/304076 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 10.362,75 2103001146 074 21/X/304078 G/80100/32000/46242 
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Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 8.767,16 2103001146 075 21/X/304081 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 4.117,65 2103001146 076 21/X/304084 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 30.492,56 2103001146 077 21/X/304086 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 13.382,36 2103001146 078 21/X/304088 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 17.623,54 2103001146 079 21/X/304091 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 7.411,77 2103001146 080 21/X/304093 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 60.735,32 2103001146 081 21/X/304095 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 5.147,06 2103001146 082 21/X/304097 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 19.352,95 2103001146 083 21/X/304101 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 8.921,57 2103001146 084 21/X/304103 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 2.058,82 2103001146 085 21/X/304106 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J 211.372,62 2103001146 086 21/X/304108 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 56.603,94 2103001146 087 21/X/304110 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 22.647,07 2103001146 088 21/X/304112 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 28.480,40 2103001146 089 21/X/304114 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 2.745,10 2103001146 090 21/X/304118 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 29.509,81 2103001146 091 21/X/304120 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 53.529,43 2103001146 092 21/X/304122 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Manresa P0811200E 95.735,33 2103001146 093 21/X/304125 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Martorell P0811300C 82.352,97 2103001146 094 21/X/304127 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 22.647,07 2103001146 095 21/X/304129 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 34.313,74 2103001146 096 21/X/304131 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 25.392,17 2103001146 097 21/X/304135 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Mataró P0812000H 271.490,29 2103001146 098 21/X/304137 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Mediona P0812100F 5.833,34 2103001146 099 21/X/304140 G/80100/32000/46242 
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Ajuntament de Moià P0813700B 20.238,24 2103001146 100 21/X/304142 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 73.088,26 2103001146 101 21/X/304144 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 84.411,79 2103001146 102 21/X/304146 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 2.058,82 2103001146 103 21/X/304149 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 7.205,88 2103001146 104 21/X/304151 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 95.117,68 2103001146 105 21/X/304153 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 2.333,33 2103001146 106 21/X/304156 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Montgat P0812500G 17.156,87 2103001146 107 21/X/304158 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 4.803,92 2103001146 108 21/X/304161 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 32.735,31 2103001146 109 21/X/304170 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 21.205,89 2103001146 110 21/X/304164 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Montseny P0813600D 1.372,55 2103001146 111 21/X/304172 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 4.460,79 2103001146 112 21/X/304167 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 27.450,99 2103001146 113 21/X/304177 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22.303,93 2103001146 114 21/X/304174 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 4.803,92 2103001146 115 21/X/304179 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 29.166,68 2103001146 116 21/X/304180 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 47.318,64 2103001146 117 21/X/304183 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 39.529,43 2103001146 118 21/X/304185 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 70.343,16 2103001146 119 21/X/304193 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Perafita P0815900F 3.294,12 2103001146 120 21/X/304188 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Piera P0816000D 33.970,60 2103001146 121 21/X/304190 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 76.176,50 2103001146 122 21/X/304197 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 39.803,94 2103001146 123 21/X/304195 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 14.068,63 2103001146 124 21/X/304202 G/80100/32000/46242 
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Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 36.441,19 2103001146 125 21/X/304200 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 25.392,17 2103001146 126 21/X/304205 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 4.117,65 2103001146 127 21/X/304204 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 15.921,57 2103001146 128 21/X/304203 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 3.431,37 2103001146 129 21/X/304201 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 37.058,84 2103001146 130 21/X/304199 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 12.009,81 2103001146 131 21/X/304198 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Rubí P0818300F 115.843,18 2103001146 132 21/X/304196 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 298.241,97 2103001146 133 21/X/304194 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 26.490,21 2103001146 134 21/X/304192 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 77.549,05 2103001146 135 21/X/304191 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 52.500,02 2103001146 136 21/X/304189 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 21.617,65 2103001146 137 21/X/304187 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 4.941,18 2103001146 138 21/X/304186 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 89.901,99 2103001146 139 21/X/304184 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 1.990,20 2103001146 140 21/X/304182 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 13.382,36 2103001146 141 21/X/304181 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 33.421,58 2103001146 142 21/X/304178 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 23.676,48 2103001146 143 21/X/304176 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 125.588,28 2103001146 144 21/X/304175 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 6.862,75 2103001146 145 21/X/304173 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 29.166,68 2103001146 146 21/X/304171 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 19.078,44 2103001146 147 21/X/304169 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 135.882,40 2103001146 148 21/X/304168 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 2.745,10 2103001146 149 21/X/304166 G/80100/32000/46242 
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Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles P0820800A 17.843,14 2103001146 150 21/X/304165 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 36.715,70 2103001146 151 21/X/304163 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 9.950,98 2103001146 152 21/X/304162 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 28.480,40 2103001146 153 21/X/304160 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 97.656,90 2103001146 154 21/X/304159 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 16.676,48 2103001146 155 21/X/304157 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 35.686,29 2103001146 156 21/X/304155 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 4.941,18 2103001146 157 21/X/304154 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 8.921,57 2103001146 158 21/X/304152 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 7.686,28 2103001146 159 21/X/304150 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 6.519,61 2103001146 160 21/X/304148 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 11.735,30 2103001146 161 21/X/304147 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 3.088,24 2103001146 162 21/X/304145 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 85.098,07 2103001146 163 21/X/304143 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 10.980,40 2103001146 164 21/X/304141 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 15.784,32 2103001146 165 21/X/304139 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 12.009,81 2103001146 166 21/X/304138 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 25.872,56 2103001146 167 21/X/304136 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 6.862,75 2103001146 168 21/X/304134 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 14.068,63 2103001146 169 21/X/304132 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 49.411,78 2103001146 170 21/X/304130 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 2.401,96 2103001146 171 21/X/304128 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 35.686,29 2103001146 172 21/X/304126 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 13.039,22 2103001146 173 21/X/304124 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 30.539,23 2103001146 174 21/X/304123 G/80100/32000/46242 
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Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 21.960,79 2103001146 175 21/X/304121 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 11.512,26 2103001146 176 21/X/304119 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 39.117,66 2103001146 177 21/X/304116 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 23.333,34 2103001146 178 21/X/304115 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 221.666,75 2103001146 179 21/X/304113 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A 11.007,85 2103001146 180 21/X/304111 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 10.637,26 2103001146 181 21/X/304109 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 23.045,11 2103001146 182 21/X/304107 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 4.803,92 2103001146 183 21/X/304105 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui P0825000C 32.598,05 2103001146 184 21/X/304104 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos P0825100A 30.539,23 2103001146 185 21/X/304102 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera P0825900D 35.343,15 2103001146 186 21/X/304100 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 5.833,34 2103001146 187 21/X/304098 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 81.323,56 2103001146 188 21/X/304096 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 17.500,01 2103001146 189 21/X/304094 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 41.862,76 2103001146 190 21/X/304092 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 27.039,23 2103001146 191 21/X/304090 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Seva P0826900C 6.300,00 2103001146 192 21/X/304089 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Sitges P0827000A 47.627,47 2103001146 193 21/X/304087 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Subirats P0827300E 11.872,55 2103001146 194 21/X/304085 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Súria P0827400C 17.156,87 2103001146 195 21/X/304083 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Taradell P0827800D 17.705,89 2103001146 196 21/X/304082 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Teià P0828100H 20.931,38 2103001146 197 21/X/304079 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 324.607,89 2103001146 198 21/X/304077 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Tiana P0828200F 40.833,35 2103001146 199 21/X/304075 G/80100/32000/46242 
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Ajuntament de Tona P0828300D 29.166,68 2103001146 200 21/X/304073 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Tordera P0828400B 23.539,22 2103001146 201 21/X/304071 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Torelló P0828500I 43.578,45 2103001146 202 21/X/304070 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 11.845,10 2103001146 203 21/X/304068 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 4.049,02 2103001146 204 21/X/304066 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 29.852,95 2103001146 205 21/X/304064 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 30.539,23 2103001146 206 21/X/304062 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 5.147,06 2103001146 207 21/X/304059 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 8.235,30 2103001146 208 21/X/304057 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 40.215,70 2103001146 209 21/X/304056 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 23.058,83 2103001146 210 21/X/304054 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vic P0829900J 82.352,97 2103001146 211 21/X/304052 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilada P0830000F 2.058,82 2103001146 212 21/X/304050 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 119.754,94 2103001146 213 21/X/304048 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 23.333,34 2103001146 214 21/X/304046 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès P0830600C 102.598,08 2103001146 215 21/X/304044 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 5.627,45 2103001146 216 21/X/304041 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 36.372,56 2103001146 217 21/X/304039 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 26.490,21 2103001146 218 21/X/304038 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 65.196,10 2103001146 219 21/X/304036 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 37.745,11 2103001146 220 21/X/304034 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 69.656,89 2103001146 221 21/X/304032 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 11.049,02 2103001146 222 21/X/304030 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del Bruc P0802500I 9.950,98 2103001146 223 21/X/304028 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del Masnou P0811700D 32.598,05 2103001146 224 21/X/304027 G/80100/32000/46242 
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Ajuntament del Papiol P0815700J 18.117,65 2103001146 225 21/X/304025 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 8.578,43 2103001146 226 21/X/304024 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J 20.910,79 2103001146 227 21/X/304021 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 133.960,83 2103001146 228 21/X/304020 G/80100/32000/46242 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 17.843,14 2103001146 229 21/X/304019 G/80100/32000/46242 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 4.117,65 2103001146 230 21/X/304017 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 51.470,61 2103001146 231 21/X/304015 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 111.176,51 2103001146 232 21/X/304013 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 61.764,73 2103001146 233 21/X/304011 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 22.647,07 2103001146 234 21/X/304010 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 13.382,36 2103001146 235 21/X/304008 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 8.166,67 2103001146 236 21/X/304006 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 40.490,21 2103001146 237 21/X/304003 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 8.715,69 2103001146 238 21/X/304002 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Olost P0814800I 5.490,20 2103001146 239 21/X/304000 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 5.284,32 2103001146 240 21/X/303998 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 1.372,55 2103001146 241 21/X/303997 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 4.460,79 2103001146 242 21/X/303995 G/80100/32000/46242 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 13.794,12 2103001146 243 21/X/303993 G/80100/32000/46242 

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà 

P0800314G 8.578,43 2103001146 244 21/X/303991 G/80100/32000/46842 

Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix 

P0800003F 28.823,54 2103001146 245 21/X/303947 G/80100/32000/46842 

  
8.250.229,00 
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Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de VUIT MILIONS DOS-CENTS 
CINQUANTA MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS (8.250.229,00 €) amb càrrec a 
les aplicacions del vigent pressupost següents: 
 
- 8.212.827,03 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46242. 
- 37.401,97 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46842. 
 
Quart. APROVAR la incorporació del tràmit de justificació de despeses del Programa 
específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 
2018-2019 a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits dels ens 
locals, i aprovar la fitxa de l’esmentat tràmit, que es conté en l’annex 2 que forma part 
del present acte. 
 
Cinquè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica relatius al present acte. 
 
Sisè. APROVAR el formulari normalitzat de justificació de despeses del Programa 
específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 
2018-2019, que es conté en l’annex 3 que forma part del present acte. 
 
Setè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació 
del present acte, i comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS), 
que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Vuitè. NOTIFICAR aquest acte als ens destinataris afectats.” 
 

ANNEX 1 al dictamen d’aprovació del Programa específic de sosteniment del servei 
de l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-2019 (exp. núm. 2021/0006925) 
 
Règim regulador del Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal pel curs escolar 2018-2019 
 
Article 1. Objecte i objectius 
 
1. L'objecte del present règim és definir les condicions específiques de concessió i gestió 

dels ajuts atorgats als ens locals de la província de Barcelona, en el marc del Programa 
específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-
2019. 
 

2. L’objectiu del programa és contribuir al sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal de la província de Barcelona, de manera que es garanteixi la continuïtat del 
servei, s’afavoreixi l’accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle 
d’educació infantil als infants, i es promogui l’escolarització equilibrada, en condicions 
d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva i equitat. 
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3. Els ajuts atorgats tenen la consideració de fons de prestació, en consistir en 
transferències dineràries distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb 
l’objecte finançat. 

 
Article 2. Destinataris 
 
1. Els destinataris del programa són els ajuntaments de menys de 300.000 habitants i les 

entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona, que siguin titulars o 
que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres 
corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

2. S'exclou de la condició de destinatari a la ciutat de Barcelona, per raó de la seva 
subjecció al règim específic que li és aplicable en el marc del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023. 

 
Article 3. Quantia total i consignació pressupostària 
 
L’import total d’aquest programa és de 8.250.229,00 euros, amb càrrec a les aplicacions del 
vigent pressupost següents: 
 
- 8.212.827,03 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46242. 
- 37.401,97 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46842. 
 
Article 4. Procediment de concessió 
 
Els ajuts es concedeixen pel procediment de concessió directa. 
 
Article 5. Criteris de distribució de la quantia total 
 
Per a la determinació del càlcul dels ajuts es segueixen els criteris següents: 
 
- Es calcula la quantia individualitzada per ens beneficiari utilitzant les dades d’alumnes 

equivalents ja acreditades en el marc del Programa complementari de sosteniment del 
servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, aprovat per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 192/20, en data 14 de 
maig de 2020. 

- El pressupost total que s’hi va destinar per als ajuts de la Línia 2 del referit Programa 
complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per als cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019 va ser 12.787.847,50 €, mentre que l’import individual 
concedit per alumnat equivalent va ser de 531,86 €, tenint en compte que finalment el 
nombre total de l’alumnat equivalent per calcular la quantia individualitzada de la 
subvenció per cada ens beneficiari va ser de 24.043,52 alumnes. El nombre total d’ens 
beneficiaris del referit programa van ser 246 corresponent a la totalitat de l’ens locals 
titulars d’una escola bressol de la província de Barcelona, exceptuant Barcelona ciutat. 

- Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia 
i cinc dies a la setmana. En el cas d’alumnes que reben menys atenció de l’esmentada 
anteriorment, es calcula el nombre d’alumnes equivalents multiplicant el nombre 
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d’alumnes d’atenció parcial pel nombre d’hores diàries d’atenció, calculant el nombre 
d’hores setmanals i dividint el resultat per 25. 

- El nombre màxim d’alumnes equivalents en cada escola bressol no pot superar el 
nombre de places autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya en aquell mateix centre. 

- L’import a concedir en aquesta convocatòria és de 343,14 € per alumne equivalent, que 
completarà així l’import esmentat de 531,86 €. 

 
Article 6. Centre gestor 
 
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de fer el seguiment de 

l’execució de les actuacions és la Gerència de Serveis d’Educació, dependent de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut. 
 

2. Correspon al centre gestor fer el seguiment de l'execució i la tramitació de les 
justificacions de despesa. 

 
3. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment la documentació de l’actuació que és 

objecte de finançament per tal de fer una supervisió del seu desenvolupament. 
 
Article 7. Procediment electrònic 
 
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits del programa electrònicament. 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions (en endavant, Portal o PMT). 
3. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació entre les parts. 
4. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu 

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

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

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

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

8. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit 
poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que 
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta 
circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa de la delegació, per tal 
de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos. 

9. La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit 
electrònic. 

10. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la l’adreça de la Seu 
Electrònica de la Diputació següent: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp 
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Article 8. Revisió i esmena de tràmits 
 
En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor, es determini l’existència de defectes 
esmenables, s’ha de procedir de la manera següent: 
 
a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari una comunicació electrònica a través del PMT que 

identifiqui el defecte. 
b. L’esmena del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció del 

tràmit. En la regulació de cada tràmit s’estableix el termini per a efectuar-la, que es 
compta a partir de l’endemà de la data de rebre la comunicació electrònica del 
requeriment. 

 
Article 9. Registre electrònic 
 
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut 

de registre acreditatiu del lliurament, que conté una referència de la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre 
electrònic de la Diputació. 

 
2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal. 
 
Article 10. Dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació 
 
1. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases d’aquesta convocatòria poden, abans de 
finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de Registre- Oficina d’Assistència 
en matèria de registres de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, 
Barcelona), on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 
10:00 a 13:00 hores. Prèviament cal consultar al web els horaris i condicions per a la 
presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot això, sens perjudici 
de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques 
catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

2. En aquest darrer supòsit, l’interessat ha d’anunciar a la Diputació de Barcelona 
mitjançant correu electrònic adreçat a gs.educacio@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada, abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 
Article 11. Resolució 
 
Els ajuts es concedeixen en el mateix acte que aprova el present règim atès que el centre 
gestor disposa de la informació necessària sobre el nombre d’alumnes equivalents per ens 
destinatari, que va recollir en el marc del Programa complementari de sosteniment del servei 
de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, aprovat per acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 192/20, en data 14 de maig de 2020. 
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Article 12. Acceptació 
 
La concessió del ajuts s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un 
mes, comptat des de la notificació de l’acord de concessió del fons de prestació, 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. 
 
Article 13. Actuacions elegibles 
 
1. Amb càrrec als ajuts atorgats es poden finançar les despeses corresponents als capítols 

1, 2 i 4 del pressupost de depeses dels ens destinataris, en els termes establerts a 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals (en endavant, Ordre EHA/3565/2008), d’acord amb el 
detall següent: 

 
a. Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal del centre i al personal 

municipal de gestió i administració educativa del primer cicle d'educació infantil. 
b. Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades amb les despeses 

derivades del funcionament dels centres i dels seus serveis d'escolaritat, de menjador 
i d'acollida. 

c. Capítol 4, "transferències corrents", quan estiguin vinculades al funcionament del 
centre, incloses les beques i els ajuts individuals que fomentin l'accessibilitat dels 
infants. 

 
2. No són elegibles, i no es poden finançar amb càrrec als ajuts atorgats en el marc del 

present programa, les despeses corresponents a inversions o amortitzacions, ni les de 
qualsevol naturalesa econòmica vinculades al transport escolar i el desplaçament 
d'alumnat. 

 
Article 14. Compatibilitat dels ajuts i inexistència de sobrefinançament 
 
Els ajuts concedits són compatibles amb altres finançaments i ingressos provinents tant de 
la Diputació de Barcelona com d’altres administracions o ens privats per a la mateixa 
finalitat, sempre i quan s’especifiqui correctament l’import total de cada aportació, la part de 
despesa que s’imputa a cadascun i que, en el seu conjunt, no s’ultrapassi el cost de 
l'activitat subvencionada. En aquest darrer cas, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, 
sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 
 
Article 15. Obligacions dels ens destinataris 
 
1. Els destinataris es comprometen, amb caràcter general, a: 
 

a. Executar les activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe 
i presumpció de legalitat, així com també a presentar la corresponent documentació 
justificativa. 

b. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que realitzi 
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i aportar tota la informació que els 
sigui requerida en relació amb l’ajut concedit. 
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c. Difondre que l’activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Quan hi 
hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de la marca de la 
Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de l’esmentada marca, cal 
seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

d. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període no 
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de justificació. 

e. Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que, en cada cas, 

corresponguin, i pot suposar la revocació total o parcial de l’ajut concedit, i el seu 
reintegrament. 

 
Article 16. Terminis d'execució i justificació 
 
1. Els ajuts s’han de destinar a finançar despeses executades en el període comprès entre 

l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019. 
 
2. El termini de justificació és fins el 30 de juny de 2021. 
 
Article 17. Procediment de justificació electrònic 
 
1. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest 

efecte, hauran d’annexar al tràmit el model normalitzat corresponent. 
 

2. Els destinataris han de tenir a disposició de la Diputació de Barcelona els documents 
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui 
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 

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

presentades a la Diputació. 
 

4. Els estats de tramitació són: 
 

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

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

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

 
Article 18. Condicions de justificació 
 
1. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a tenen 

les funcions de signatura i presentació de justificacions. 
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2. Les justificacions de despesa poden ser totals o parcials i es presentaran en el marc del 
termini establert a l’efecte. Es poden formalitzar justificacions parcials fins a cobrir la 
totalitat de l’import atorgat a cada ens destinatari. 

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

pels òrgans competents. 
 

4. Les factures relatives a les despeses generades pels ens destinataris hauran d'estar 
datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució previst. 

 
5. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de 

l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat d’una 
justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la Diputació, si 
s’escau, ho comunicarà a l’ens a través del PMT per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

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

especificar el percentatge d’imputació. 
 
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. 

 
8. 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 que l’executor sigui un ens instrumental de l’ens destinatari o 
que integri el seu sector públic. 

 
9. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les actuacions 

aprovades en 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. 

 
10. 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. 

 
11. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses correspon, en 

tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 

12. 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. 
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Article 19. Pagament 
 
El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es fa efectiu prèvia presentació de 
la justificació de les despeses de l’actuació mitjançant els models creats a l’efecte. 
 
Article 20. Renúncia 
 
1. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, de 

president/a, en el cas d’altres d’ens, i de secretari/ària poden sol·licitar la renúncia total o 
parcial dels ajuts amb posterioritat a la resolució dels ajuts. 
 

2. Si la renúncia es presenta amb la justificació final de l’actuació, i no s’ha executat la 
totalitat de l’import concedit, l’ens ha de renunciar expressament a la part de l’ajut 
pendent, fent-ho constar en el mateix formulari de justificació. 

 
3. En el moment de procedir a la liquidació i tancament de la convocatòria, en els termes de 

l’article 23, es resoldrà també sobre les renúncies presentades. 
 
Article 21. Revocació 
 
És procedent la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si escau, el reintegrament de 
les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de Barcelona, sense perjudici de 
les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, en els supòsits següents: 
 
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present 

règim. 
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta, una vegada esgotat el termini 

per a la justificació de despeses. 
 
Article 22. Ampliació de terminis  
 
Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts concedits són improrrogables. 
 
Article 23. Tancament i liquidació 
1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el centre gestor 

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

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

anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació provisional, 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. 

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

Cooperació Local ha de promoure la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no 
justificats, previ informe del centre gestor. 
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Article 24. Seguiment i avaluació de resultats 
 

1. A l’efecte de retre comptes del compliment de l’objectiu del Programa complementari, 
així com també amb ànim de vetllar la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics 
concedits, s’estableixen els següents objectius / indicadors: 

 
1) Objectiu del programa: Contribuir al sosteniment del servei de l’escola bressol 

municipal de la província de Barcelona. 
 
2) Indicadors de context actual: 

 
 Nombre d’escoles bressol municipals a la província de Barcelona (sense 

Barcelona ciutat): 395 i 9 municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el 
marc de l’Ordre ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla 
experimental de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals. 

 Nombre de municipis de la província amb escoles bressol municipals (sense 
Barcelona ciutat): 235 i 9 municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el 
marc de l’Ordre ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla 
experimental de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals. 

 Alumnat equivalent matriculat en escoles bressol municipals (curs 2018-2019): 
24.043,52. 

 
3) Indicadors de seguiment i avaluació de resultats del programa, que es plasmaran en 

un informe emès per la Gerència de Serveis d’Educació com a màxim en els tres 
mesos posteriors a la liquidació definitiva del programa i que es publicarà al Portal de 
Transparència de la Diputació de Barcelona: 

 
 Indicadors de context dels cursos escolars objecte del programa: 

 
o Nombre d’escoles bressol municipals i serveis d’escolarització a la província de 

Barcelona (sense Barcelona ciutat). 
o Nombre de municipis de la província amb escoles bressol municipals i serveis 

d’escolarització (sense Barcelona ciutat). 
o Alumnat equivalent matriculat en escoles bressol municipals i serveis 

d’escolarització (per a l’any objecte de la convocatòria). 
 

 Econòmics 
 

o Distribució econòmica dels ajuts segons les despeses elegibles. 
 

Imports totals justificats per a cada capítol pressupostari elegible i percentatge 
de distribució dels imports justificats per a cada capítol pressupostari elegible. 

 
o Grau d’execució pressupostària del programa en el seu conjunt. 

 
Import total justificat respecte del total atorgat 

 Activitat 
 

o Taxa d’escolarització pública municipal. 
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Nombre d’infants escolaritzats, en escoles bressol municipals i serveis 
d’escolarització, que s’han beneficiat del programa respecte el total de població 
infantil. 

 
2. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon a la Gerència de de Serveis 

d’Educació. 
 

3. La Gerència de Serveis d’Educació ha de redactar un informe amb els resultats de 
l’anàlisi de les dades, que ha de traslladar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local, 
com a màxim, 30 dies hàbils després de la liquidació definitiva. Alhora, la Gerència de 
Serveis d’Educació ha de dur a terme altres actuacions pertinents a l’efecte de retre 
comptes dels resultats obtinguts, tant internament com externament. 

 
4. Amb la finalització de les assistències, es procedirà a enviar una enquesta de satisfacció, 

els resultats de la qual s’analitzaran de manera centralitzada. 
 
Article 25. Protecció de dades personals 
 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 

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

2. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de dades per al registre i 
publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema Nacional de 
publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. 

 
3. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les dades 

personals, la Diputació de Barcelona posa a disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
atendrà les persones que ho sol·licitin. 

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

Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 

5. Es poden exercir l’accés a la informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-
la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, 
Rbla. Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del 
document que l’identifiqui. 

Article 26. Règim jurídic 
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1. El règim jurídic específic del present programa es troba constituït pel seu règim 
regulador, el Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 i les disposicions que el desenvolupen. 

 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del programa es troba 

constituït per: 
- Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 

en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i 

serveis dels ens locals. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i fins a la seva entrada en 
vigor, Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

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

- Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació 
pública. 

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de dades físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades, i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garanties dels drets digitals. 

- Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual 
es regulen les obligacions de facturació. 

- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. 
- Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 

infantil i els requisits dels centres. 
- Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 

l’educació infantil. 
- Amb caràcter supletori, Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament, Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i 
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació. 

- Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 
Annex 2 al dictamen d’aprovació del Programa específic de sosteniment del servei de 
l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-2019 (exp. núm. 2021/0006925) 
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Justificació. 
 
Què permet? 
 
Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del 
Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 
2018-2019. 

 
Qui el pot demanar? 
 
Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del programa. 
 
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions 
de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de 
signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari 
signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
documentació acreditativa de la delegació. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
El termini de justificació és fins el 30 de juny de 2021. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
Formulari P4-008-20. 
 
On i com es fa? 
 
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es 
realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
Quan es dona resposta? 
 
La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el 
termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de 
Registre. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim del Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel 
curs escolar 2018-2019.  

http://www.diba.cat/web/directori/gerencia-de-serveis-d-educacio
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Annex 3 al dictamen d’aprovació del Programa específic de sosteniment del servei de 
l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-2019 (exp. núm. 2021/0006925) 
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7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar la 
disponibilitat del crèdit de les quanties addicionals de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa 
als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona (Exp. núm. 2021/0000864).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (en endavant, la convocatòria 2021), relativa als 
recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, 
i el seu règim regulador (AJG 13/2021). Posteriorment, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona ha aprovat diverses rectificacions i modificacions en la 
referida convocatòria, per acord núm. 40/21, de 25 de febrer de 2021, i per acord 
núm. 107/21, de 25 de març de 2021; el primer dels quals, entre d’altres, va 
modificar l’article 6 del règim per incloure-hi diverses quanties addicionals omeses 
en l’acte d’aprovació de la convocatòria. 

 
2. L’article 6 del règim, relatiu a la quantia total dels ajuts i la seva consignació 

pressupostària, estableix en el seu apartat primer la quantia total màxima dels 
recursos econòmics en règim de concurrència competitiva. Així mateix, respecte 
d’aquests recursos, en l’apartat tercer determina les quanties addicional previstes 
per diversos centres gestors, les quals no requereixen d’una nova convocatòria i 
queden condicionades a la declaració de disponibilitat del crèdit com a 
conseqüència de les circumstàncies descrites a l’article 58.2 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 i, en el seu cas, prèvia aprovació de la 
modificació pressupostària escaient, en un moment anterior a la resolució. 

 
3. Els centres gestors de l’acord primer han emès informes, els quals s’incorporen a 

l’expedient, en què confirmen la disponibilitat del crèdit que es detalla en el mateix 
acord, per un import igual o inferior al que es va preveure addicionalment, per la 
qual cosa escau declarar la disponibilitat de les quanties addicionals habilitades. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre 
de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per a aprovar el Catàleg de 
serveis i el seu règim. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que, 
per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR la disponibilitat del crèdit i, en conseqüència, incrementar la 
quantia total màxima a aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 següents: 
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Unitat prestadora Nom del recurs 

Import 
inicial 
2021 
(EUR) 

Import 
2022 
(EUR) 

Quantia 
addicional 

prevista 2021 
(EUR)  

Quantia 
addicional 
habilitada 

2021 (EUR) 

Import 
definitiu 2021 

(EUR) 

Oficina Activitats 
Finançament del servei de protecció 

civil 
112.000,00   128.000,00 128.000,00 240.000,00 

Oficina Activitats 
Finançament del servei d'inspecció i 

verificació d'activitats 
168.000,00   192.000,00 192.000,00 360.000,00 

Servei d'Urbanisme 
Finançament per a la redacció de 

planejament urbanístic 
100.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 

Oficina d'Habitatge 
Reforma, condicionament i rehabilitació 

d'habitatges municipals o cedits 
570.485,76 400.000,00 475.000,00 466.000,00 1.036.485,76 

Oficina Activitats 
Adquisició de recursos i inversió en 
equipaments destinats a la protecció 

civil 
120.000,00   180.000,00 180.000,00 300.000,00 

Oficina Activitats 
Esportives 

Ajuts a la pràctica esportiva per a 
col·lectius vulnerables 

420.000,00   580.000,00 509.410,11 929.410,11 

Oficina Activitats 
Esportives 

Projectes de dinamització esportiva 
d'agrupacions de petits municipis 

49.401,00   40.599,00 4.599,00 54.000,00 

Oficina Estudis i 
Recursos Culturals 

Finançament de tallers i activitats 
formatives d'àmbit cultural 

110.000,00   40.000,00 40.000,00 150.000,00 

Servei d'Agenda 2030 i 
Participació 

Finançament de projectes singulars per 
a la implicació de la ciutadania en els 

petits municipis 
88.538,00   10.000,00 10.000,00 98.538,00 

Servei d'Agenda 2030 i 
Participació 

Finançament en l'àmbit de la 
participació ciutadana 

360.000,00   40.000,00 40.000,00 400.000,00 

Servei d'Agenda 2030 i 
Participació 

Finançament per a projectes singulars 
d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS 

80.000,00   20.000,00 20.000,00 100.000,00 

        2.105.599,00 1.990.009,11 
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Segon. AUTORITZAR la despesa corresponent a les quanties addicionals de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 per un import total d’un milió nou-cents noranta-mil nou euros i onze cèntims 
(1.990.009,11 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2021 
següents: 
 

Aplicació pressupostària 
Operació comptable 
ajustament de valor 

Import per 
operació 

(EUR) 

Import total per 
aplicació (EUR) 

G/13002/92070/46280 2102900235 70.000,00 70.000,00 

G/40101/33400/46280 2102900234 40.000,00 40.000,00 

G/50300/15100/46280 
2102900236 320.000,00 

720.000,00 
2102900237 400.000,00 

G/50300/15100/76280 2102900238 466.000,00 466.000,00 

G/50300/15100/76281 2102900239 180.000,00 180.000,00 

G/80200/34100/46289 2102900242 514.009,11 514.009,11 

  
1.990.009,11 1.990.009,11 

 
Tercer. DECLARAR que la quantia total màxima a aplicar als recursos econòmics de 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 és de 87.286.564,48 euros, dels quals 35.555.763,15 euros són ajuts 
econòmics en règim de concurrència competitiva, dels quals 31.188.171,14 euros a 
càrrec del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local, i el reconeixement de crèdit i la corresponent 
autorització i disposició de la despesa a favor d’un ens (Exp. núm. 
2018/0009137).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 14 de 

juny de 2018, el Programa complementari de suport integral al desenvolupament 
local i el seu règim regulador, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 (AJG 273/18). 

 
2. El programa té per objecte oferir suport econòmic als governs locals de la 

província de Barcelona en la realització d’inversions en equipaments, 
infraestructures i/o béns locals, tant inversió nova com inversió de manteniment, 
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reparació i conservació, que siguin vertebradores del territori. Els ajuts es van 
aprovar en el mateix acte en què es va aprovar el programa.  

 
3. El centre gestor responsable del programa és la Direcció de Serveis de 

Cooperació Local, adscrita a l’Àrea de Presidència.  
 
4. El pressupost màxim amb què es va dotar el programa va ser de 50.000.000 

euros, amb una distribució inicial de 13.000.000 l’any 2018 i 37.000.000 l’any 
2019.  

 
5. L’article 13.1 del règim del programa estableix que l’execució de les actuacions 

objecte d’ajut abastava el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 15 
d’octubre de 2019, mentre que, d’acord amb l’article 16.2, el termini màxim de 
justificació va finalitzar el 31 d'octubre de 2019.  

 
6. L’article 20 “Tancament i liquidació de la convocatòria” del règim del programa 

estableix el següent:  
 
“Article 20. Tancament i liquidació de la convocatòria  
 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació 

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

 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels imports no justificats.  
 
3. Els actes de liquidació s’han de notificar als destinataris en el termini màxim de deu dies 

des de l’aprovació.  
 
4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de 

sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i 
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens 
beneficiari, s’efectuï la compensació.”  

 
7. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret de la Presidència 

de la Diputació de Barcelona núm. 14809/19, de 18 de desembre de 2019, es va 
aprovar la liquidació provisional i parcial dels ajuts d’aquest programa i es va 
habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
l’anunci, per tal que els ens presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el 
que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la 
revocació dels imports no justificats. L’anunci es va publicar en Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 20 de desembre de 2019.  
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8. Quedaven exclosos de la referida liquidació els ajuts que, per Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 11583/19, de data 17 d’octubre de 
2019, van veure ampliats els seus terminis d’execució i de justificació bé fins el 31 
de desembre de 2019 i 15 de febrer de 2020, respectivament; bé, fins el 30 d’abril 
de 2020 i 15 de maig de 2020, respectivament.  

 
9. Els terminis administratius van quedar suspesos el 14 de març de 2020 en virtut 

del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
es van adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19. Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial decret 
537/2020, de 22 de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat 
d’alarma i diverses mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. En 
conseqüència, el termini de justificació que inicialment finalitzava el 15 de maig de 
2020 va passar a finalitzar el 3 d’agost de 2020.  

 
10. Posteriorment, per decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 

7313/20, de 20 de juliol de 2020, i núm. 7496/20, de 24 de juliol de 2020, es van 
ampliar de nou els terminis d’execució i justificació de diversos ajuts fins el 30 de 
setembre i 31 d’octubre de 2020, respectivament.  

 
11. Una vegada transcorreguts els terminis d’execució i justificació de les actuacions 

prorrogades, per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
11298/20, de 17 de novembre de 2020, es va aprovar la liquidació provisional i 
parcial dels ajuts que havien vist ampliats els seus terminis i es va habilitar un 
període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci, per tal que 
els ens presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el que s’estimés 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels 
imports no justificats. L’anunci es va publicar en Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 20 de novembre de 2020.  

 
12. Havent transcorregut també aquest període d’audiència, es constata que diversos 

ajuts, que es relacionen a l’acord cinquè del present dictamen, no s’han justificat 
en la seva totalitat, i als quals els destinataris tampoc no han renunciat; per tant, 
s’han de revocar, bé parcialment, bé totalment. Els saldos que es revoquen no 
s’han de regularitzar comptablement, atès que no s’han incorporat al pressupost 
vigent.  

 
13. En un altre ordre de coses, cal procedir també a reconèixer crèdit per un import de 

27.758,74 euros en favor de l’Ajuntament de Cabrils. Aquest Ajuntament va rebre 
un ajut de 157.085,04 euros, amb una distribució inicial de 40.842,11 euros el 
2018 i 116.242,93 euros el 2019. L’Ajuntament va executar la despesa dins del 
període establert però va presentar la justificació en dates 23 de desembre de 
2019 i 27 de desembre de 2019; per tant, durant el període d’audiència habilitat 
pel referit Decret núm. 14809/19. La justificació presentada és per un import total 
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de 144.001,67 euros, dels quals 116.242,93 euros es van pagar a càrrec del 
romanent 2019, que s’havia incorporat a l’exercici 2020, però per la resta, 
27.758,74 euros, cal tramitar un reconeixement de crèdit i una nova autorització i 
disposició de la despesa, atès que l’import consignat inicialment al 2018 ja no es 
va incorporar a l’exercici 2020.  

 
Fonaments de dret  
 
L’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre 
de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de 
programes complementaris, així com aprovar la seva liquidació definitiva.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Programa complementari de suport 
integral al desenvolupament local del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i, en 
conseqüència, acceptar les justificacions presentades durant el període d’audiència i 
procedir a les revocacions que s’aproven en els acords següents.  
 
Segon. ACCEPTAR les justificacions presentades per l’Ajuntament de Cabrils durant 
el període d’audiència del Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 habilitat pel 
Decret núm. 14809/19, per un import total de 144.001,67 euros, dels quals 27.758,74 
euros resten pendents de pagament; en base a l’exposat al fet 13è del present 
dictamen.  
 
Tercer. APROVAR un reconeixement de crèdit per import total de 27.758,74 euros 
(vint-i-set mil set-cents cinquanta-vuit euros i setanta-quatre cèntims) per fer front a les 
despeses justificades per l’Ajuntament de Cabrils del Programa complementari de 
suport integral al desenvolupament local del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i 
pendents de pagament.  
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 27.758,74 euros (vint-i-set mil set-
cents cinquanta-vuit euros i setanta-quatre cèntims) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/13200/94210/76262 de l’exercici 2021, per fer front a les despeses 
justificades per l’Ajuntament de Cabrils del Programa complementari de suport integral 
al desenvolupament local del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i pendents de 
pagament.  
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Cinquè. REVOCAR els ajuts del Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 que s’indiquen en 
aquest acord; en base als fets exposats en el present dictamen: 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Import 
concedit 2018 

(EUR) 

Import 
concedit 2019 

(EUR) 

Import de 
pagament 

avançat (EUR) 

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

P0800700G 163.382,43 42.479,43 120.903,00 31.859,57 130.988,71 534,15 

Ajuntament de 
Balenyà 

P0801700F 78.617,28 20.440,49 58.176,79 15.330,37 63.286,44 0,47 

Ajuntament de 
Cabrils 

P0803000I 157.085,04 40.842,11 116.242,93 0,00 144.001,67 13.083,37 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 27.190,01 7.069,40 20.120,61 5.302,05 21.391,94 496,02 

Ajuntament de 
Capolat 

P0804400J 25.435,36 6.613,19 18.822,17 4.959,89 9.302,76 11.172,71 

Ajuntament de 
Carme 

P0804700C 28.478,52 7.404,42 21.074,10 5.553,32 22.436,92 488,28 

Ajuntament de 
Collbató 

P0806800I 81.823,14 21.274,02 60.549,12 15.955,52 30.041,40 35.826,22 

Ajuntament de 
Cubelles 

P0807300I 189.710,98 49.324,85 140.386,13 36.993,64 150.129,86 2.587,48 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 68.709,44 17.864,45 50.844,99 13.398,34 53.168,69 2.142,41 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 183.677,45 47.756,14 135.921,31 35.817,11 145.430,62 2.429,72 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

P5831301F 75.684,07 19.677,86 56.006,21 14.758,40 60.889,28 36,39 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

P0816500C 67.324,19 17.504,29 49.819,90 13.128,22 54.156,92 39,05 

Ajuntament de la 
Quar 

P0817600J 25.250,66 6.565,17 18.685,49 0,00 10.491,99 14.758,67 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Import 
concedit 2018 

(EUR) 

Import 
concedit 2019 

(EUR) 

Import de 
pagament 

avançat (EUR) 

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

P0818000B 171.333,33 44.546,67 126.786,66 33.410,00 50.248,75 87.674,58 

Ajuntament de 
l'Ametlla del Vallès 

P0800500A 161.799,29 42.067,82 119.731,47 31.550,87 130.208,46 39,96 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 26.055,43 6.774,41 19.281,02 5.080,81 14.915,41 6.059,21 

Ajuntament de 
l'Estany 

P0807800H 26.781,04 6.963,07 19.817,97 5.222,30 21.558,72 0,02 

Ajuntament de 
Lluçà 

P0810800C 26.226,94 6.819,00 19.407,94 5.114,25 20.910,85 201,84 

Ajuntament de 
Marganell 

P0824200J 26.117,00 6.790,42 19.326,58 5.092,82 20.997,53 26,65 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 75.407,02 19.605,83 55.801,19 14.704,37 56.477,33 4.225,32 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 176.663,24 45.932,44 130.730,80 34.449,33 34.307,83 107.906,08 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 321.417,35 83.568,51 237.848,84 0,00 320.593,69 823,66 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 26.508,38 6.892,18 19.616,20 5.169,14 21.332,24 7,00 

Ajuntament de 
Pontons 

P0816700I 27.005,31 7.021,38 19.983,93 5.266,04 21.739,15 0,12 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

P0818200H 151.935,42 39.503,21 112.432,21 29.627,41 122.307,77 0,24 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 707.319,37 183.903,04 523.416,33 137.927,28 461.642,55 107.749,54 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Import 
concedit 2018 

(EUR) 

Import 
concedit 2019 

(EUR) 

Import de 
pagament 

avançat (EUR) 

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 411.058,45 106.875,20 304.183,25 80.156,40 295.268,30 35.633,75 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 77.056,12 20.034,59 57.021,53 15.025,94 61.035,82 994,36 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 327.345,35 85.109,79 242.235,56 63.832,34 255.412,75 8.100,26 

Ajuntament de 
Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 74.144,90 19.277,67 54.867,23 14.458,25 55.719,49 3.967,16 

Ajuntament de 
Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 25.686,03 6.678,37 19.007,66 5.008,78 0,00 23.867,03 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

P0823900F 27.757,31 7.216,90 20.540,41 5.412,68 17.206,08 5.138,55 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 163.017,43 42.384,53 120.632,90 31.788,40 131.229,00 0,03 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

P0828800C 72.363,86 18.814,60 53.549,26 14.110,95 58.175,18 77,73 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 73.555,62 19.124,46 54.431,16 14.343,35 4.781,11 54.431,16 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 157.507,21 40.951,87 116.555,34 0,00 0,00 157.507,21 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

P0830800I 665.581,56 173.051,21 492.530,35 0,00 665.578,96 2,60 

Ajuntament del 
Brull 

P0802600G 26.134,59 6.794,99 19.339,60 5.096,24 20.948,93 89,42 
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Ens destinatari NIF Ens 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Import 
concedit 2018 

(EUR) 

Import 
concedit 2019 

(EUR) 

Import de 
pagament 

avançat (EUR) 

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

P0816900E 27.352,73 7.111,71 20.241,02 5.333,78 5.630,09 16.388,86 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 25.589,28 6.653,21 18.936,07 4.989,91 20.598,98 0,39 

       
704.507,67 
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Sisè. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat que 
s’indica en aquest acord es farà efectiu de la següent manera: 
 
a. L’ens destinatari disposa d’un mes a comptar des de la notificació del present acord 

per efectuar el reintegrament mitjançant transferència bancària als comptes ES33 
XXX XXX XXX XXX (BBVA) o ES09 XXX XXX XXX XXX (Caixabank) de la 
Diputació de Barcelona.  

b. Transcorregut el termini anterior, sense haver procedit a la transferència, el 
reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari.  

 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament 
de Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 18/X/258839 25.686,03 5.008,78 1.819,00 3.189,78 

 
Setè. PUBLICAR el present acte en allò relatiu a la liquidació definitiva del Programa 
complementari de suport integral al desenvolupament local al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  
 
Vuitè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats.” 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reconèixer el dret al 
cobrament de la indemnització derivada de la suspensió total i temporal del 
contracte relatiu al Lot 4 (Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Sant 
Martí Sarroca) de l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de 
calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de 
l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa 
operatiu FEDER (Exp. núm. 2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 13 de juny de 2019 es va formalitzar el contracte amb l'empresa ACSA 

Obras e Infraestructuras, SA, amb NIF A08112716, per a la prestació del contracte 
relatiu al Lot 4 (Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca) 
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de l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, amb una vigència de 8 mesos a comptar des del 18 de desembre de 2019, 
data en què es van iniciar les obres esmentades. 
 

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

3. El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista va sol·licitar la 
suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en l’expedient, 
d’acord amb els requisits previstos en l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 
de març, manifestant el següent: 

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

altre contracte. 
 

4. El 17 d’abril de 2020, per Decret d’urgència núm. 3740, de la Presidència i ratificat 
per acord núm. 197 de la Junta de Govern, en sessió de data 14 de maig de 2020, 
es va aprovar una resolució suspenent temporal i totalment l’execució del contracte 
en base a les previsions de l’article 34 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic social de la 
Covid-19, amb efectes des del 14 de març de 2020 i fins a la finalització de la causa 
que ha originat que l’execució del contracte hagi esdevingut impossible, en el seu 
cas, o fins a la finalització de l’estat d’alarma. 
 

5. Per acord núm. 235, de la Junta de Govern, aprovat en sessió de data 11 de juny 
de 2020, es va prendre raó de l'acta d'aixecament de la suspensió total i temporal 
de l'execució del contracte, signada en data 11 de maig de 2020, on s'acordava que 
el contracte esmentat es reprendria en aquella mateixa data, i es va declarar 
l’aixecament efectiu de la suspensió, amb efectes des del dia 11 de maig de 2020.   
 

6. L’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA va presentar tres 
reclamacions d’indemnització en base a les previsions establertes a l’article 34 del 
RD Llei 8/2020. En resposta a les mateixes, el cap de l'Oficina de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, va emetre un informe, de data 20 d’abril de 2021, en el qual es proposa 
la indemnització derivada de la suspensió temporal i total de l’execució del 
contracte en base a les previsions de l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 
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de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic 
social de la Covid-19, amb efectes des del 14 de març de 2020 i fins a l’11 de maig 
de 2020, data efectiva de l’aixecament de la suspensió. La part que interessa 
d’aquest informe es reprodueix seguidament: 
 
“(...) 
 
El contracte corresponent al lot 4 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019, amb una 
vigència de 8 mesos a comptar des del 18 de desembre de 2019, data en què es van iniciar 
les obres esmentades. 
 
(...) 
 
El 26 de març de 2020 el representant de l’empresa contractista del lot 4 va sol·licitar la 
suspensió del contracte esmentat, en els termes que consten en l’expedient, manifestant els 
motius pels quals l’execució del contracte va esdevenir impossible i les raons que 
impossibilitaven destinar els mitjans personals i materials a un altre contracte. Entre 
aquestes raons i aquests motius es troben els següents: La impossibilitat de garantir la 
seguretat i la salut dels treballadors en el relació al risc cert i possible de contagi en la pròpia 
obra com “in itinere” així com l’adequada assistència sanitària en cas de contagi, manca de 
suficients equips de protecció individuals necessaris per la protecció individual degut a la 
seva escassetat, la manca de materials de proveïdors i distribuïdors en aquestes dates, les 
recomanacions i sol·licitud de la direcció facultativa així com del responsable de seguretat i 
salut del tancament. 
 
(...)  
 
En data 14 de maig de 2020, el contractista va presentar reclamació d'indemnització en 
base a les previsions establertes a l'article 34 del RD Llei 8/2020 corresponents al mes de 
març (18 dies del 14 al 31 de març).  
 
En data 1 de juny de 2020, el contractista va presentar reclamació d'indemnització en base 
a les previsions establertes a l'article 34 del RD Llei 8/2020 corresponents al mes d’abril (30 
dies del mes). 
 
En data 17 de juny de 2020, el contractista va presentar reclamació d'indemnització en base 
a les previsions establertes a l'article 34 del RD Llei 8/2020 corresponents al mes de maig 
(10 dies del 1 al 11 maig). 
 
En els tres registres anteriors es va adjuntar documentació justificativa dels conceptes 
indemnitzables a que es refereix l’article 34.3 del RD Llei 8/2020, que són els següents:  
 
a) Despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit al contracte, 

durant el període de suspensió. 
b) Les despeses de manteniment de la garantia definitiva del contracte. 
c) Les despeses de lloguers i/o cost de manteniment de maquinària, instal·lacions, i equips, 

sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser empleats per a 
altres fins diferents de l’execució del contracte suspès. 
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d) Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en el plec i 
vinculades a l’objecte del contracte que hagin sigut subscrites pel contractista i estiguin 
vigents en el moment de la suspensió del contracte. 

 
En data 6 de novembre de 2020 es va requerir informació complementària a l’empresa 
contractista, que va aportar en data 30 de novembre de 2020 i successius. 
 
El contractista ha aportat certificats de l’Agència Tributària, de la Seguretat social així com  
declaracions fent constar que:  
 
- Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors que 

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

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

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

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

I. Haver acordat la suspensió o ampliació del termini.  
 

II. Només seran indemnitzables els següents conceptes: 
 

1.º Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a 
l’execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió, aquestes es 
refereixen a personal adscrit abans del 14.03.2020 que continuï adscrit en el moment 
que s’aixequi la suspensió i, es determinen d’acord amb les previsions del conveni 
col·lectiu general de la construcció en els termes que indica l’article 34.3 del RD 
8/2020. 
 
o Relació nominativa dels pagaments efectuats. 
o Fulls de la cotització a la SS. 
 
S’inclouen les despeses relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social que 
correspongui. Si entre el personal adscrit figura algun treballador afectat pel permís 
retribuït recuperable regulat en el RDL 10/2020 (període de 30 de març a 9 d’abril de 
2020), la despesa salarial corresponent no tindrà caràcter d’indemnització, sinó 
d’abonament a compte de la part que correspongui a les hores que siguin objecte de 
recuperació a tenir en compte en la liquidació final del contracte.      
 
2.º Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 
suspensió del contracte. 
 
o Contracte de la garantia amb l’entitat financera. 
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3.º Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 
equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser 
empleats per a altres fins diferents de l’execució del contracte suspès i el seu import 
sigui inferior al cost de la resolució de tals contractes de lloguer o manteniment de 
maquinària, instal·lacions i equips. Es precisa que només són indemnitzables 
aquestes despeses si el seu import és inferior al cost de resolució dels contractes de 
lloguer o dels de manteniment de la dita maquinària, instal·lació i equips. 

 
o Contractes (si existeixen) i factures. 

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

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

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

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

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

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

 

Mes Import 

Març 2.236,09 € 

Abril 3.946,51 € 

Maig 1.334,84 € 

TOTAL 7.517,44 € 

 
La descripció de les partides i dels imports per cada mes sol·licitats per l’empresa 
contractista estan detallats en l’Annex I, II i III 
 
S’ha procedit a revisar la documentació, a fer la seva valoració, i a corregir els imports 
aportats tal com es detalla en el següent apartat. 

 
VALORACIÓ 
 

a)  Despeses salar ia ls que efect ivament  aboni e l contract ista a l personal 
adscr i t  a l contracte, durant e l període de suspens ió.  

 
El contractista aporta la justificació de despeses salarials de 2 treballadors dels quals 
aporta: 
 
- Relació nominativa dels pagaments efectuats. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- Fulls de la cotització a la SS. 
 
El contractista assigna a cadascun dels treballadors un percentatge d’ocupació, calculant-ne 
el cost per dia i multiplicant pel nombre de dies de suspensió a cada mes, justificant així un 
cost mensual de despeses salarials. Al treballador J.M.F se li assigna una ocupació del 
50 % mentre que al treballador a J.P.M. se li assigna un 25 % d’ocupació. Al mes de març 
se li assigna 18 dies, 30 dies a l’abril i 10 dies pel mes de maig tal com es detalla a 
continuació.  
 
Els imports sol·licitats i els imports valorats queden reflectits en les taules següents:  

 

 
 

 
 

 
 
Des de Diputació de Barcelona es revisa la documentació aportada, es contrasta amb la 
direcció facultativa de l’obra i es conclou el següent: 
 
Es constata que el treballador J.P.M. no està adscrit a la plantilla adscrita per l’empresa 
ACSA Obras e Infraestructuras S.A. Per aquest motiu es proposa no acceptar la retribució 
sol·licitada.  
 
Tot i que el treballador J.M.F. sí que forma part de la plantilla adscrita a l’empresa ACSA 
Obras e Infraestructuras S.A., no es té constància que aquest treballador hagi participat en 
les tasques que se li atribueixen durant d’execució del contracte d’obres en qüestió, donat 
que no s’ha trobat cap referència respecte a aquest treballador en la documentació relativa 
de seguretat i salut a l’obra. Per aquest motiu es proposa no acceptar la corresponent 
retribució sol·licitada.  

 
b)  Les despeses de manteniment de la garant ia def in it iva del  contracte.  

 
Per la justificació de les de les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius 
al període de suspensió del contracte, cal aportar el contracte de la garantia amb l’entitat 
financera. 
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El contractista aporta el contracte amb els corresponents pagaments. Es proposa acceptar 
la totalitat de la corresponent retribució sol·licitada, tal i com es recull a continuació: 
 

 
DESCRIPCIÓ Cost mensual Cost diari (*) 

Cost durant la suspensió 
del contracte (**) 

MARÇ Aval 8,93 € 0,29 € 5,22 € 

ABRIL Aval 8,93 € No es calcula 8,93 € 

MAIG Aval 8,93 € 0,29 € 2,90 € 

(*) Càlcul cost diari: març 31 dies; maig 31 dies. Pel mes d’abril no es calcula el cost diari ja 
que s’imputa tot el mes. 
(**) Càlcul cost suspensió: mes de març: 18 dies; mes de maig: 10 dies. Al mes d’abril 
s’imputa la totalitat del cost mensual donat que la totalitat del mes va ser afectat per la 
suspensió. 

 
c)  Les despeses de l loguers  i / o  cost  de manteniment  de maquinàr ia, 

insta l· lac ions,  i  equips,  sempre que e l  contract ista acredit i  que 
aquests  mit jans no van poder  ser  empleats  per  a a ltres  f ins d iferents 
de l ’execució del contracte suspès.  

 
Per a la seva justificació s’ha d’aportar : 
 
- Contractes (si existeixen) i factures. 
- Evidències que els mitjans no van poder ser empleats per altres fins diferents als de 

l’execució del contracte. 
 
El contractista justifica en aquest apartat les despeses de: 
 
- c.1 Lloguer de la caseta d’obra  
- c.2 Lloguer de dos vehicles. 
- c.3 Assegurança dels vehicles de lloguer. 
 
El RDL 8/2020 , en l’article 34 diu “només seran indemnitzables els següents conceptes “ 
.../... 3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i 
equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per 
altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior a el 
cost de la resolució de tals contractes de lloguer o manteniment de maquinària, 
instal·lacions i equips 
 
S’han ajustat els imports que erròniament incorporaven l’IVA i s’ha valorat la seva 
acreditació, la qual s’explica en els següents apartats. 
 

-  c.1 L loguer  de la caseta d ’obra  

 
Per la seva justificació documental, el contractista aporta les factures corresponents. Amb 
l’aportació de factures de lloguer, on consten els ports de retirada de la caseta d’obra, es 
constata que aquests mitjans no van poder ser empleats per altres fins diferents als de 
l’execució del contracte durant el període de suspensió del contracte. 
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S’han ajustats imports excloent-ne l’IVA, tal i com es presenta a continuació.  
 

 
DESCRIPCIÓ MODEL 

Cost 
mensual 

Cost diari 
(*) 

Cost durant la 
suspensió del 
contracte (**) 

Cost  
suspensió 
sense IVA 

MARÇ 
1 mòdul 
caseta 
obra 

BALAT-
AN2- 
600-A +AA 

121,61 € 3,92 € 70,56 € 58,31 € 

ABRIL 
1 mòdul 
caseta 
obra 

BALAT-
AN2- 
600-A +AA 

121,61 € 
No es 
calcula 

121,61 € 100,50 € 

MAIG 
(***) 

1 mòdul 
caseta 
obra 

BALAT-
AN2- 
600-A +AA 

117,49 € 3,79 € 37,90 € 31,32 € 

(*) Càlcul cost diari: març 31 dies; maig 31 dies. Pel mes d’abril no es calcula el cost diari ja que 
s’imputa tot el mes. 
(**) Càlcul cost suspensió: mes de març: 18 dies; mes de maig: 10 dies. Al mes d’abril s’imputa 
la totalitat del cost mensual donat que la totalitat del mes va ser afectat per la suspensió. 
(***) Els imports del mes de maig difereixen dels imports sol·licitats ja que s’han reajustat en 
funció als imports imputables que apareixen a la documentació aportada. A la factura 
corresponent apareixia el concepte de desmuntatge de la caseta, que s’ha exclòs del cost 
indemnitzable ja que el desmuntatge de la caseta no va ser causat per la suspensió del 
contracte degut a la covid-19. 

 
Es proposa acceptar la totalitat de la retribució corresponent al lloguer de la caseta d’obra, 
exceptuant-ne l’IVA. 

 
-  c.2 L loguer  de dos vehic les   

 
Per la seva justificació documental, el contractista aporta les factures corresponents dels 
lloguers de dos vehicles. 

 
- Lloguer RENAULT CLIO matrícula XXX 
- Lloguer RENAULT MEGANE matrícula XXX 
 
No s’ha lliurat cap evidència que acrediti que els vehicles inclosos en la indemnització 
sol·licitada no van poder ser empleats per altres fins diferents als de l’execució del contracte 
suspès.   
 
Per aquest motiu es proposa no acceptar la retribució sol·licitada corresponent al lloguer de 
vehicles.  
 

-  c.3 Assegurança de vehic les  

 
Per la seva justificació documental, el contractista aporta els rebuts corresponents a les 
assegurances dels vehicles següents: 

 
- Assegurança RENAULT CLIO matrícula XXX 
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- Assegurança RENAULT MEGANE matrícula XXX 
 

Anàlogament al lloguer dels vehicles, no s’ha lliurat cap evidencia que acrediti que els 
vehicles de les assegurances incloses en la indemnització sol·licitada no van poder ser 
empleats per altres fins diferents als de l’execució del contracte suspès.   
 
Addicionalment, el RD Llei 8/2020 únicament preveu com a despeses indemnitzables 
aquelles assegurances previstes en els plecs, però les assegurances de vehicles no hi 
consten. 
 
Per aquests motius es proposa no acceptar la retribució sol·licitada, corresponent a les 
assegurances dels vehicles de lloguer.  

 
d)  Les despeses corresponents  a les  pòl isses d ’assegurança prev istes 

en e l  p lec  i  v inculades a l ’ob jecte del contracte que hagin s igut 
subscr i tes  pel contract is ta i  es t iguin v igents en el  moment de la 
suspens ió del contracte.  

 
Per a la justificació documental d’aquestes despeses, s’ha d’aportar: 
 
- Contractes (si existeixen) i factures. 
 
El contractista aporta tant els contractes com les factures corresponents a les pòlisses 
d’assegurança previstes en el plec. 
 
Es va requerir documentació i els imports que figuren a la documentació aportada difereixen 
lleugerament dels imports sol·licitats a la primera sol·licitud.  
 
Per aquest motiu, es proposa acceptar la totalitat de les despeses corresponents a 
l’assegurança de RC (Responsabilitat Civil), ajustant degudament els imports segons 
documentació aportada i tal com s’especifica a la taula següent. 

 

 
DESCRIPCIÓ Cost mensual Cost diari (*) 

Cost durant la suspensió 
del contracte (**) 

MARÇ 
Assegurança de 
Responsabilitat civil 

36,49 € 1,18 € 21,24 € 

ABRIL 
Assegurança de 
Responsabilitat civil 

5,68 € No es calcula 5,68 € 

MAIG 
Assegurança de 
Responsabilitat civil 

102,08 € 3,40 € 34,00 € 

(*) Càlcul cost diari: març 31 dies; maig 31 dies. Pel mes d’abril no es calcula el cost diari ja que 
s’imputa tot el mes. 
(**) Càlcul cost suspensió: mes de març: 18 dies; mes de maig: 10 dies. Al mes d’abril s’imputa la 
totalitat del cost mensual donat que la totalitat del mes va ser afectat per la suspensió. 

 
CONCLUSIÓ 
 
Segons l’article 34 del RDL8/2020, havent revisat tota la documentació aportada, es 
proposa:  
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a. No acceptar els costos salarials 
b. Acceptar les despeses de manteniment de la garantia definitiva del contracte. 
c1. Acceptar els costos del lloguer de la caseta d’obra. 
c2. No acceptar els costos de lloguer dels vehicles 
c3. No acceptar les assegurances dels vehicles 
d. Acceptar els costos de l’assegurança de Responsabilitat Civil 

 
La proposta que informem favorablement és la següent: 

 

Mes Import 

Març 84,77 € 

Abril 115,11 € 

Maig 68,22 € 

TOTAL 268,10 € 

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

acreditat el compliment dels requisits exigits a l’article 34 del Reial Decret Llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic social de la Covid-19, en ser despeses efectivament abonades pel 
contractista, resulta procedent reconèixer el dret al cobrament de la indemnització 
derivada de la suspensió total i temporal del contracte relatiu al Lot 4 (Ajuntaments 
de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca) de l’Execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la 
reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, entre 
el dia 14 de març de 2020 i el dia 11 de maig de 2020, per un import total de 
268,10 € per tots els conceptes susceptibles d'indemnització, de conformitat amb 
l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic social de la Covid-19, a l'empresa 
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, amb NIF A08112716, i, tanmateix, no 
reconèixer el dret al cobrament de l'import total de 7.249,34 €, en correspondre a 
imports no susceptibles de ser indemnitzats, de conformitat amb l'informe del cap 
de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona, emès en data 20 d’abril de 2021.  

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

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

de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves successives pròrrogues. 
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3. Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març (BOE 18.3.2020), de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic social de la Covid-19, entre les 
quals cal destacar les contingudes a l’article 34 relatiu a les mesures en matèria de 
contractació pública, modificat pel RDL 11/2020, de 31 de març (BOE 1.4.2020) i 
pel RDL 17/2020, de 5 de maig (BOE 6.5.2020). 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER el dret al cobrament de la indemnització derivada de la 
suspensió total i temporal del contracte relatiu al Lot 4 (Ajuntaments de Santa 
Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca) de l’Execució de les obres i legalització 
de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la 
província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, a l'empresa ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA, amb NIF A08112716, entre el dia 14 de març de 2020 i el 
dia 11 de maig de 2020, per un import total de 268,10 € (IVA exclòs) per tots els 
conceptes susceptibles d'indemnització, de conformitat amb l’article 34 Reial Decret 
Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic social de la Covid-19, d'acord amb la justificació que consta a l'informe emès 
en data 20 d’abril de 2021 pel cap de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que consta a la 
part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 268,10 € amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària G/90100/1721B/65000 de l'exercici 2021 corresponent a la 
indemnització esmentada. 
 
Tercer. ADVERTIR a l'empresa contractista que el pagament d'aquesta indemnització 
es farà efectiu prèvia presentació de la/es corresponent/s factura/es o document/s 
equivalent/s amb el corresponent/s número/s identificatiu/s en el registre de factures 
de la corporació, fent constar que correspon a la "Indemnització corresponent al 
contracte relatiu al Lot 4 (Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí 
Sarroca) de l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes 
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de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER (exp. núm. 2018/0013057) en aplicació del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de 
març (BOE 18.3.2020), de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic social de la Covid-19, pel període comprès entre el dia 14 de març de 2020 i 
el dia 11 de maig de 2020" i que es tracta d'una operació no subjecte a IVA, d'acord 
amb el que disposa l'article 78.tres.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’impost sobre el valor afegit (LIVA).   
 
Quart. NOTIFICAR la present Resolució al contractista, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
Servei de Programació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 140.000 €, a l'Ajuntament de Castellnou de Bages, 
per a finançar l'actuació local “Compra terreny zona esportiva”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0007330).- 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 Castellnou de Bages va presentar en data 13 abril 2021 una 

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

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

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

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

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 de Castellnou de Bages 
Actuació:  “Compra terreny zona esportiva” 
Import crèdit:  140.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
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Interessos implícits estimats  -1.697,48 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00009/2021 
* d’acord amb la Resolució de 06.04.2021 (BOE. núm. 85, de 09.04.2021) 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 cent quaranta mil euros 
(140.000,00 €) 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 Castellnou de Bages.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Fonollosa, per a 
finançar l'actuació local “Redacció del projecte i direcció de l'obra de renovació 
de l'escola de Fonollosa”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0006589).- 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 Fonollosa va presentar en data 31 març 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Redacció proj. i direcció obra renovació escola” 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 
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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 Fonollosa 
Actuació:  “Redacció proj. i direcció obra renovació 

escola” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,20 % 
Interessos implícits estimats  -1.765,15 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00008/2021 
* 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 cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Fonollosa.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 30.317,42 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006143).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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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 d'Olesa de Montserrat presentà en data 25/03/2021 una sol·licitud 
d'un préstec de 1.174.013,00 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 d'Olesa de Montserrat. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.174.013,00 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 0,460 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.174.013,00 euros amb una subvenció d’import de 30.317,42 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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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 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 30.317,42 euros a 
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat 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 25/03/2021. 
 
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 d'Olesa de Montserrat, 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 333.225,84 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006209).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
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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 Rubí presentà en data 26/03/2021 una sol·licitud d'un préstec de 

12.629.300,58 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 Rubí. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 12.629.300,58 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 0,510 %; la part del préstec subvencionable per part de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, 
és de 11.638.767,21 euros amb una subvenció d’import de 333.225,84 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 
 

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

 
5. En la Junta de Govern de data 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 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 333.225,84 euros a 
l'Ajuntament de Rubí 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 26/03/2021. 
 
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 Rubí, 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).” 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 81.116,83 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006230).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
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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 Andreu de la Barca presentà en data 26/03/2021 una 

sol·licitud d'un préstec de 3.141.171,24 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 Andreu de la 
Barca. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 3.141.171,24 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 0,460 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.141.171,24 euros amb una subvenció d’import de 81.116,83 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al 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 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 81.116,83 euros a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 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 
26/03/2021. 
 
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 Andreu de la Barca, 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).” 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 169.664,69 €, a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0005602).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
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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 Santa Coloma de Gramenet presentà en data 17/03/2021 una 

sol·licitud d'un préstec de 5.925.974,35 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 Santa Coloma de 
Gramenet. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 5.925.974,35 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 0,510 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
5.925.974,35 euros amb una subvenció d’import de 169.664,69 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 



 
 
 
 

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 169.664,69 euros a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 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 
17/03/2021. 
 
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 Santa Coloma de Gramenet, 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).” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar 
diferents vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari 
de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos Ajuntaments i entitats. 
(Exp. núm. 2021/0002441).- 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: 

 
“L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària gestiona la baixa de l’Inventari de béns no 
utilitzables de la Diputació de Barcelona, i la cessió gratuïta si s’escau a entitats locals 
d’acord amb les competències de col·laboració i cooperació econòmica per al 
desenvolupament de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre. 
 
En data 10 de gener de 2021, l’Ajuntament de Montmeló, una de les administracions 
implicades en la creació i el funcionament del Circuit Barcelona-Catalunya, ha sol·licitat, 
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mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció de Logística d’aquesta corporació, la cessió 
de vehicles per tal de renovar el parc mòbil del Circuit, d’acord amb l’exposat per 
aquesta entitat a la memòria de necessitats, de data 20 de desembre de 2020, on es 
posa de manifest la precarietat actual del parc mòbil del Circuit, davant el gran número 
d’avaries i l’antiguitat de la flota, que no permeten disposar de tots els vehicles, 
repercutint en l’activitat i serveis ordinaris del Circuit. 
 
El Circuit de Barcelona-Catalunya, situat al terme municipal de Montmeló, creat al 1991 per 
l’impuls de la Generalitat de Catalunya, el Real Automòbil Club de Catalunya i 
l’Ajuntament de Montmeló és titularitat de Circuits de Catalunya SL, societat mercantil 
participada majoritàriament per la Generalitat de Catalunya, que forma part del sector 
públic de la Generalitat i que té per objecte l’administració i explotació de circuits, 
àrees de terrenys i edificis per a la realització d’actes esportius i lúdics. El Circuit de 
Barcelona-Catalunya realitza un ampli ventall d’activitats relacionades amb el món 
automobilístic, pel que disposa d’una flota d’automòbils de servei que són de gran utilitat 
pel seu ús a l’interior de les instal·lacions pels diferents equips de treball 
(manteniment, pista). 
 
Així mateix des de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis, l’Oficina 
d’Estudis i Recursos Culturals, la Subdirecció de Logística, la Subdirecció d’Edificació, 
la Gerència de Serveis de Medi Ambient, la Gerència de Serveis de Salut Pública i 
Consum i la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ens comuniquen la necessitat de 
tramitar l’expedient administratiu oportú de baixa per antiguitat i obsolescència de 
vehicles que tenen adscrits i la cessió gratuïta, d’acord amb les sol·licituds 
presentades pels ajuntaments de Cabrera d’Anoia, la Llagosta, Montmeló, Canovelles, 
Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Moianès.  
 
En relació amb tres dels vehicles inclosos en aquest dictamen cal especificar el 
següent: 
 

- El vehicle Suzuki, matrícula 8486CRJ, amb el codi d’actiu F157568, es va donar 
d’alta en data 1/1/2007 a l’Inventari de Béns per acord del Ple núm. 95/2007, de 
dissolució del Consorci de l’Agència Local de Desenvolupament Forestal. 

 
- El vehicle Citroën Berlingo, matrícula 5733FXT, amb el codi d’actiu F170326, es 

va donar d’alta el 25/03/2021 a l’Inventari de Béns, d’acord amb el Decret núm. 
2676/2021, de Regularització d’actius i de dades de documents comptables en 
fase “O” aprovat el 25/3/2021. 

 
- El vehicle furgoneta Renault Kangoo, matrícula 8376BSJ, amb el codi d’actiu 

F162448, es va donar d’alta per reversió el 18/07/2011 a l’Inventari de Béns, 
dintre de la preparació i aprovació de l’acord del Ple núm. 7/2012 de 26/1/2012 
de regularització i actualització dels béns dels Centres Assistencials Dr. Emili 
Mira i López (CAEMIL), objecte de traspàs a la Generalitat de Catalunya. 
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Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu 
relatius a la baixa definitiva dels vehicles de l’Inventari de Patrimoni de Béns de la 
Diputació de Barcelona i la cessió gratuïta als ajuntaments i entitats sol·licitants. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès el que disposa l’art.13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que estipula la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de Presidència núm. 14600/19 de data 16 de desembre de 2019 (publicada al 
BOPB de 19 de desembre de 2019) sobre les competències de la Presidència a favor 
de la Junta de Govern (punt 3, subapartat 2.d) en virtut del qual “La cessió de béns 
mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de Govern, d’acord amb 
les Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de gener 
de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996)”. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR els vehicles relacionats, els quals seran cedits als ajuntaments i a 
les entitats sol·licitants, d’acord amb la relació adjunta, com a efectes no utilitzables 
per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores 
dels criteris per a la cessió de béns mobles” (BOPB núm. 35, del 9.2.1996).   
 
Entitat 

receptora 
Actiu 

Fet 
econòmic 

Data 
fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor Net 

Aj. Cabrera 
d’Anoia F157568 H176655 01/01/2007 320101 

Vehicle Suzuki, 
8486CRJ 1.101,60 € 1.101,60 € 0,00 € 

Consell 
Comarcal 
Moianès F170326 H243955 25/03/2021 320101 

Vehicle Citroën 
Berlingo, 
5733FXT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 F011276 H060937 09/12/1999 320101 

Vehicle furgoneta 
Peugeot Expert, 
B4917WF 13.274,06 € 13.274,06 € 0,00 € 

 
Aj. de la 
Llagosta F159407 H186251 24/12/2008 320101 

Furgoneta 
Mercedes Vito, 
7622DBK, 9.667,13 € 9.667,13 € 0,00 € 

  H186252 24/12/2008 320101 
Despes. Mercedes 
Vito, 7622DBK 250,00 € 250,00 € 0,00 € 

 F153156 H160443 18/02/2004 320101 

Furgoneta  
F. Trànsit, 
5910CPZ 18.809,24 € 18.809,24 € 0,00 € 

  H160444 18/02/2004 320101 
Matriculació Ford 
Trànsit 5910CPZ 390,76 € 390,76 € 0,00 € 
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Entitat 
receptora 

Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor Net 

  H167615 01/09/2005 320101 
Adequació vehicle, 
5910CPZ 3.770,00 € 3.770,00 € 0,00 € 

 F157304 H180444 09/11/2007 320101 

Vehicle Ford 
Focus, matrícula 
9173FPF 15.099,77 € 15.099,77 € 0,00 € 

 
Aj Montmeló F153660 H162718 20/09/2004 320101 

Vehicle Seat Ibiza, 
0575CYW 10.918,95 € 10.918,95 € 0,00 € 

  H165190 23/02/2005 320101 

Impost vehicle 
Seat Ibiza, 
0575CYW 658,91 € 658,91 € 0,00 € 

  H162719 20/09/2004 320101 
Desp.matric  Seat 
Ibiza, 0575CYW 180,00 € 180,00 € 0,00 € 

 F160659 H192344 25/02/2010 320101 

Vehicle tot terreny 
Nissan X-Trail, 
8238GTF 25.671,53 € 25.671,53 € 0,00 € 

  H194823 28/01/2010 320101 

Impost especial 
determinats mitjans 
de transport 2.157,73 € 2.157,73 € 0,00 € 

  H194829 28/01/2010 320101 

Autoliquidació 
l’imp. vehi tracció 
mecànica 143,88 € 143,88 € 0,00 € 

Aj de Sant 
Pere de 
Ribes F018173 H107618 08/11/2000 320101 

Autocaravana Fiat 
Ducato, 3084BBJ 41.710,24 € 41.710,24 € 0,00 € 

  H154870 02/11/2002 320101 
Instal·lació ai. con 
vehicle 3084BBJ 1.525,40 € 1.525,40 € 0,00 € 

Circuit de 
Catalunya-
Barcelona F018340 H108494 15/12/2000 320101 

Furgoneta 
Mercedes Benz, 
Vito 9606BCW, 25.823,73 € 25.823,73 € 0,00 € 

  H108497 15/12/2000 320101 

Impost vehicles 
(Jefat. Prov. 
Trafico) 61,60 € 61,60 € 0,00 € 

  H108496 15/12/2000 320101 

Impost vehicle 
(alta) Ajunt. 
Barcelona 35,97 € 35,97 € 0,00 € 

  H108495 15/12/2000 320101 

Impost Deleg, 
Hisenda (Minist. 
Econom. y 
Hacienda) 2.671,84 € 2.671,84 € 0,00 € 

 F155804 H170584 27/04/2006 320104 
Vehicle Honda  
SH-150, 0206DWY 3.185,00 € 3.185,00 € 0,00 € 

 F154923 H166936 26/07/2005 320104 
Vehicle Honda 
Fes-125, 6770DMS 3.755,00 € 3.755,00 € 0,00 € 

 F017809 H103611 15/05/2000 320101 
Vehicle Nissan 
Terrano B-9021-WZ  17.805,83 € 17.805,83 € 0,00 € 

  H150911 18/06/2002 320101 

Muntatge i 
instal·lació 
cabrestant 1.946,48 € 1.946,48 € 0,00 € 

  H103633 23/05/2000 320101 

Despeses 
matriculació 
vehicle Nissan 
Terrano II 2.024,61 € 2.024,61 € 0,00 € 

 F017644 H101158 27/09/2000 320101 
Vehicle Nissan 
Pick-Up, 5347BBB 16.787,95 € 16.787,85 € 0,00 € 

  H101142 21/06/2000 320101 

Despeses 
matriculació Nissan 
Pick-up 340,89 € 340,89 € 0,00 € 

 F153523 H162137 09/07/2004 320101 
Furgoneta Renault 
Tràfic, 7024CXN 22.478,12 € 22.478, 12 € 0,00 € 

  H161879 02/04/2004 320101 
Despeses 
matriculació 25,17 € 25,17 € 0,00 € 

  H161877 02/04/2004 320101 
Impost vehicles 
tracció mecànica 124,95 € 124,95 € 0,00 € 

  H161878 02/04/2004 320101 
Despeses 
matriculació 65,20 € 65,20 € 0,00 € 
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Entitat 
receptora 

Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor Net 

 F162448 H200075 18/07/2011 320101 

Vehicle furgoneta 
Renault Kangoo, 
8376BSJ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ajuntament de 
Canovelles F154924 H166938 26/07/2005 320104 

Moto Honda 125 
Fes, 6782DMS  3.755,00 € 3.755,00 € 0,00 € 

 F160660 H192345 25/02/2010 320101 
Vehicle Nissan X-
Trail, 8217GTF 25.671,53 € 25.671,53 € 0,00 € 

  H194826 28/01/2010 320101 

Autoliq l’impost 
sobre vehicles de 
tracció mecànica 143,88 € 143,88 € 0,00 € 

  H194820 28/01/2010 320101 

Impost especial 
determinats mitjans 
de transport (Mod. 
576) 2.157,73 € 2.157,73 € 0,00 € 

 F151924 H156167 10/02/2003 320101 
Vehicle Renault 
Megane, 3858CFJ 11.133,87 € 11.133,87 € 0,00 € 

  H156182 07/02/2003 320101 Impost vehicles 68,15 € 68,15 € 0,00 € 

  H156183 07/02/2003 320101 Impost de transport 671,87 € 671,87 € 0,00 € 

  H156180 07/02/2003 320101 Taxes 174,78 € 174,78 € 0,00 € 

 
Segon. DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats vehicles, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar les corresponents operacions 
patrimonials i la seva comptabilització. 
 
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns als Ajuntaments i a les 
entitats sol·licitants, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los. 
 
Quart. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part dels ajuntaments i les entitats, que haurà de ser notificada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la memòria 
de contractació, document tècnic d’actuació (DTA) i Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP), del servei de Treballs de neteja viària de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels 
trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, 
Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. núm. 2020/15824).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
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1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, i per acord núm. 66 de la Junta de Govern de data 11 de març de 
2021, va aprovar l’expedient de contractació, els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i Document tècnic d’Actuació que havien de regir la contractació del 
servei de Treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i 
Manresa (6 lots), amb un pressupost global màxim pluriennal de licitació de cinc 
milions sis-cents seixanta-set mil tres-cents noranta euros amb setanta-tres cèntims 
(5.667.390,73 €), IVA exclòs, que aplicant el 10 % d’IVA de cinc-cents seixanta-sis 
mil set-cents trenta-nou euros amb nou cèntims (566.739,09 €), resultava un import 
total de sis milions dos-cents trenta-quatre mil cent vint-i-nou euros amb vuitanta-dos 
cèntims (6.234.129,82 €), amb els preus unitaris màxims de licitació, per sector i any, 
que consten en l’esmentat acord. 

 
2. Amb posterioritat a la seva aprovació des de la Gerència s’han revisat les 

condicions tècniques mínimes exigides i els criteris d’adjudicació aprovats, i s’ha 
decidit introduir uns canvis per a la millor consecució de l’interès públic, en tres 
punts: 

 
a) Introducció exigència zona abassegament mínima al Document Tècnic 

d’Actuació (DTA) 
b) Modificació puntuació al criteri 2 d’adjudicació 
c) Canvi al criteri 3 d’adjudicació 

 
3. Es modifica el DTA en el sentit d’introduir una superfície mínima com a zona 

d’abassegament, obligatòria per al contractista, de 1000 m2, i per tant, en la seva 
pàgina 23, apartat 16.2.2., introdueix la següent exigència: 

 
16.2.2 – Dotació d’instal·lacions 
 
El contractista resta obligat a adscriure a l’execució del contracte les següents 
instal·lacions dins de l’àmbit del sector de conservació a disposició permanent i 
exclusiva de Diputació de Barcelona en tant sigui vigent l’execució de la present 
contractació: 
 
- Zona d’abassegaments de superfície mínim de 1.000,00 m2 

 
4. Pel que fa al criteri 2 d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars, 

es modifica la puntuació, i on diu: 
 

Criteri 2: Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal) ....... (fins a 
35 punts) 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Es valorarà l’aportació de maquinària addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) 
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja 
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la 
següent manera: 

 

Equips 
Valoració 
màxima 

Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 
mts. d’alçada equipada amb capçal triturador d’ample mínim de 
treball de 2,00 mts. junt amb la disposició d’un operari conductor en 
les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs al llarg 
del termini indicat del conductor. 
(En el període comprès del 15 d’octubre al 31 de març de cada any) 

Màxim 10 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

        (Ha d’incloure operari conductor) 
        NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 

terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

5,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h a partir de la comunicació a l’adreça de correu 
habilitada (ACH) 

1,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la 
següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
Ha de dir: 
 
Criteri 2: Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal) ....... (fins a 
35 punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinària addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) 
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja 
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la 
següent manera: 

 

Equips 
Valoració 
màxima 

Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 
mts. d’alçada equipada amb capçal triturador d’ample mínim de 
treball de 2,00 mts. junt amb la disposició d’un operari conductor en 
les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs al llarg 
del termini indicat del conductor. 
(En el període comprès del 15 d’octubre al 31 de març de cada any) 

Màxim 10 punts 
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Equips 
Valoració 
màxima 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

        (Ha d’incloure operari conductor) 
        NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 

terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

10,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h a partir de la comunicació a l’adreça de correu 
habilitada (ACH) 

2,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la 
següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
A la memòria de contractació, en el punt 4.1.2, respecte a la disposició de 
l’excavadora giratòria, on apareix la puntuació de 5 punts ha de dir 10 punts, i on diu 
1 punt ha de dir 2 punts. 
 

5. Pel que fa al criteri 3 d’adjudicació del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, i donat que s’ha modificat el DTA en el sentit d’introduir una superfície 
mínima com a zona d’abassegament, obligatòria per al contractista, es modifica 
l’esmentat criteri 3 d’adjudicació i es puntuarà l’aportació d’una major superfície de 
zona d’abassegament, per sobre de la mínima exigida al DTA (1000 m2), on diu: 
 
Criteri 3: Aportació zona abassegament .......................... (fins a 10 punts) 
 
Es valorarà que el licitador posi a disposició d’aquest contracte, per a l’execució 
dels treballs, les instal·lacions que es recullen tot seguit, i que es valoraran de la 
següent manera: 
 
– Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en funció de 

la superfície aportada i fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2, 
segons la fórmula següent: 

 

Punts sup. abassegament = 
Superfície abassegament [m2] 

x 10
 

4.000 
 
Ha de dir: 
 
Criteri 3: Aportació zona abassegament addicional a la mínima exigida al 
DTA.......................... (fins a 10 punts) 
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Es valorarà que el licitador posi a disposició d’aquest contracte, per a l’execució 
dels treballs, les instal·lacions que es recullen tot seguit, i que es valoraran de la 
següent manera: 
 
Zona d’abassegament addicional: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en 
funció de la superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document 
tècnic (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 
m2, segons la fórmula següent: 
 

Punts sup. abassegament = 
Superfície abassegament [m2] 

x 10
 

4.000 
 
En el mateix sentit la pàgina 7 de la memòria de contractació on diu  

 
4.1.3.- Aportació zona abassegament 
 
Les instal·lacions que posa a disposició el licitant per a l’execució del contracte es 
valoraran de la següent manera: 
 
Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en funció de la 
superfície aportada i fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2, segons la 
fórmula següent: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑝. 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑎𝑏𝑎𝑔𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑚2]

4.000
 x 10 

 
Les instal·lacions aportades han d’estar situades dins de l’àmbit del sector i s’ha 
considerat que les característiques de les instal·lacions influiran en l’eficiència i la 
capacitat de resposta de l’adjudicatari en els treballs a realitzar. 
 
Ha de dir: 
 
4.1.3.- Aportació zona abassegament 
 
Les instal·lacions que posa a disposició el licitant per a l’execució del contracte es 
valoraran de la següent manera: 
 
Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en funció de la 
superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (1.000 
m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2, segons la 
fórmula següent:: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑝. 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑎𝑏𝑎𝑔𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑚2]

4.000
 x 10 
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Les instal·lacions aportades han d’estar situades dins de l’àmbit del sector i s’ha 
considerat que les característiques de les instal·lacions influiran en l’eficiència i la 
capacitat de resposta de l’adjudicatari en els treballs a realitzar. 

 
6. Tanmateix, i amb posterioritat a l’aprovació de la contractació s’ha detectat un error 

en la partida SM2110 del pressupost, on la mesura de unitat està en "m2" quan el 
correcte es "Km". Aquest error es reprodueix al pressupost dels 6 lots, tant del DTA, 
com de la memòria de contractació, del Plec de Clàusules administratives 
particulars, i de l’annex únic de preus, ja que aquesta partida està en tots ells, però 
no afecta a la quantia del pressupost. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 122.1 in fine, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), pel que fa a la modificació del contracte. 

 
2. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix que “les administracions públiques 
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
3. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per 
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 

 
4. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.1.a), de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB 
del 19 de desembre de 2019. 

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

A C O R D S 
 
Primer. MODIFICAR el document tècnic d’actuació (DTA), la memòria de contractació 
i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que regeixen la contractació del 
servei de Treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
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Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), aprovat 
per acord núm. 66 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
data 11 de març de 2021, de manera que: 
 
Es modifica la pàgina 23. del DTA, que introdueix un punt 16.2.2, amb la següent 
exigència: 
 
16.2.2 – Dotació d’instal·lacions 
 
El contractista resta obligat a adscriure a l’execució del contracte les següents 
instal·lacions dins de l’àmbit del sector de conservació a disposició permanent i 
exclusiva de Diputació de Barcelona en tant sigui vigent l’execució de la present 
contractació: 
 
- Zona d’abassegaments de superfície mínim de 1.000,00 m2 
 
A la memòria de contractació, en el punt 4.1.2, respecte a la disposició de l’excavadora 
giratòria, on apareix la puntuació de 5 punts ha de dir 10 punts, i on diu 1 punt ha de dir 
2 punts, i a la pàgina 7, punt 4.1.3, s’ha modificat la redacció quant a la zona 
d’abassegament, i on diu  
 
4.1.3.- Aportació zona abassegament 
 
Les instal·lacions que posa a disposició el licitant per a l’execució del contracte es 
valoraran de la següent manera: 
 
– Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en funció de la 

superfície aportada i fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2, segons la 
fórmula següent: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑝. 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑎𝑏𝑎𝑔𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑚2]

4.000
 x 10 

 
Les instal·lacions aportades han d’estar situades dins de l’àmbit del sector i s’ha 
considerat que les característiques de les instal·lacions influiran en l’eficiència i la 
capacitat de resposta de l’adjudicatari en els treballs a realitzar. 
 
Ha de dir: 
 
4.1.3.- Aportació zona abassegament 
 
Les instal·lacions que posa a disposició el licitant per a l’execució del contracte es 
valoraran de la següent manera: 
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– Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en funció de la 
superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (1.000 
m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2, segons la 
fórmula següent:: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑝. 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑎𝑏𝑎𝑔𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑚2]

4.000
 x 10 

Les instal·lacions aportades han d’estar situades dins de l’àmbit del sector i s’ha 
considerat que les característiques de les instal·lacions influiran en l’eficiència i la 
capacitat de resposta de l’adjudicatari en els treballs a realitzar. 
 
En el mateix sentit, quant al Plec de Clàusules Administratives Particulars, on diu: 
 
 
Criteri 2: Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal) ....... (fins a 
35 punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinària addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) 
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja 
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la 
següent manera: 
 

Equips 
Valoració 
màxima 

Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 
mts. d’alçada equipada amb capçal triturador d’ample mínim de 
treball de 2,00 mts. junt amb la disposició d’un operari conductor en 
les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs al llarg 
del termini indicat del conductor. 
(En el període comprès del 15 d’octubre al 31 de març de cada any) 

Màxim 10 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

      (Ha d’incloure operari conductor) 
      NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 

terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

5,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h a partir de la comunicació a l’adreça de correu 
habilitada (ACH) 

1,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la següent 
jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a 
l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
Ha de dir: 
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Criteri 2: Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal) ....... (fins a 
35 punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinària addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) 
d’aquest Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja 
sigui de forma permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la 
següent manera: 
 

Equips 
Valoració 
màxima 

Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 
mts. d’alçada equipada amb capçal triturador d’ample mínim de 
treball de 2,00 mts. junt amb la disposició d’un operari conductor en 
les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs al llarg 
del termini indicat del conductor. 
(En el període comprès del 15 d’octubre al 31 de març de cada any) 

Màxim 10 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

       (Ha d’incloure operari conductor) 
NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

10,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h a partir de la comunicació a l’adreça de correu 
habilitada (ACH) 

2,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la següent 
jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a 
l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
Tanmateix, i pel que fa al criteri 3 d’adjudicació, on diu   
 
Criteri 3: Aportació zona abassegament .......................... (fins a 10 punts) 
 
Es valorarà que el licitador posi a disposició d’aquest contracte, per a l’execució dels 
treballs, les instal·lacions que es recullen tot seguit, i que es valoraran de la següent 
manera: 
 
– Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en funció de la 

superfície aportada i fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2, segons la 
fórmula següent: 

 

Punts sup. abassegament = 
Superfície abassegament [m2] 

x 10
 

4.000 
 
Ha de dir: 
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Criteri 3: Aportació zona abassegament addicional a la mínima exigida al 
DTA.......................... (fins a 10 punts) 
 
Es valorarà que el licitador posi a disposició d’aquest contracte, per a l’execució dels 
treballs, les instal·lacions que es recullen tot seguit, i que es valoraran de la següent 
manera: 
 
Zona d’abassegament addicional: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en 
funció de la superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic 
(1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2, segons 
la fórmula següent: 
 

Punts sup. abassegament = 
Superfície abassegament [m2] 

x 10
 

4.000 
 
Segon. RECTIFICAR d’ofici l’errada material detectada al Document Tècnic 
d’Actuació, i per extensió a la memòria de contractació i el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, així com l’annex únic de preus adjunt, aprovat per acord 
núm. 66 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 11 de 
març de de 2021, i que regeixen aquesta contractació, de manera que la partida 
SM2110 del pressupost, on la mesura de unitat està en "m2" quan el correcte es "Km". 
Aquest error no afecta a la quantia del pressupost. 
 
Tercer. APROVAR de nou el Document tècnic (DTA), Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i la memòria de contractació que han de regir la 
contractació del servei esmentat, així com l’annex únic de preus adjunt a aquest acord, 
mantenint la resta de documents contractuals i l’autorització de la despesa en els 
mateixos termes ja aprovats mitjançant acord núm. 66 de la Junta de Govern de data 
11 de març de 2021. 
 
Quart. RETROTRAURE les actuacions de l’expedient al moment previ a l’aprovació i 
disposició de l’obertura del procediment d’adjudicació. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’anunci de licitació corresponent al perfil del contractant i Diari 
Oficial de la Unió Europea. 
 
Sisè. PROSSEGUIR aquesta contractació, subjecta a regulació harmonitzada, i és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de forma ordinària, per 
procediment obert i adjudicació amb més d´un criteri d´adjudicació, d’acord amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.” 

 
Aquest dictamen està integrat pel següent annex: 
Annex Únic.  
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- Lot 1. Granollers. 
- Lot 2. Vic 
- Lot 3. Berga 
- Lot 4. Vilafranca 
- Lot 5. Martorell 
- Lot 6. Manresa 

 
 
Documents vinculats 
 
Plec de clàusules o condicions(ef08a78f0bfbee61917d) 
Perfil                    Signatari      Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Vicente Izquierdo Camon  31/03/2021, 10:57 

 
Plec de clàusules o condicions(3884b742e07442049383) 
Perfil                    Signatari      Data signatura 
        TCAT P Jordi Vilaseca Ferrarons           25/03/2021, 12:54  
Vist i plau: el cap de la OTGI     Francesc Xavier Pons Claret (SIG)           26/03/2021, 08:37 
 
Informe(7779f0f890c461716214) 
Perfil                    Signatari      Data signatura 

Francesc Bartoll Huerta (SIG)            31/03/2021, 17:29 
 

18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Protecció de talussos. Any 2021” (Exp. núm. 2021/5513).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La finalitat del projecte és la d’aconseguir la protecció i estabilitat contra 

despreniments i esllavissades dins de la xarxa de carreteres de la Diputació de 
Barcelona i contribuir a millorar el grau de seguretat en la circulació per les vies 
provincials, i per això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, dins 
del conjunt d’actuacions destinades a millorar la seguretat viària en la conservació 
ordinària i periòdica de la xarxa, ha redactat el projecte de Protecció de talussos. 
Any 2021. 

 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 578.314,44 €, IVA exclòs, i amb el 21 % 

de l’IVA de 121.446,03 €, resulta tenir un pressupost total de 699.760,47 €. 
 
3. El projecte contempla que la classificació de les obres per a poder participar en la 

licitació d’aquestes obres serà la següent: 
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Grup G, Subgrup 6, Categoria 3 (d) 
 
4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 

26 de març de 2021, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 7 d’abril 
de 2021, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial 
decret 337/2010, de 19 de març. 

 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 

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

 
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de 

conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 
2019 (BOPB de 19 de desembre de 2019). 

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

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte de Protecció de talussos. Any 2021, amb un pressupost 
de cinc-cents setanta-vuit mil tres-cents catorze euros amb quaranta-quatre cèntims 
(578.314,44 €), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, d’import 121.446,03 €, 
resulta tenir un pressupost total de sis-cents noranta-nou mil set-cents seixanta euros 
amb quaranta-set cèntims (699.760,47 €), el qual conté el corresponent estudi de 
seguretat i salut, de conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals 
aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte (3408851ef454372b69e4) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor   Jorge Javier Brocal Hernández (TCAT)           26/03/2021, 14:43 
Cap del Servei/Oficina   Francesc Xavier Pons Claret (SIG)           31/03/2021, 09:29 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució 
d’al·legacions i l’aprovació definitiva del Projecte constructiu “Millora de revolts 
a la carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. La Roca del Vallès”, i de la relació de 
béns i drets afectats (Exp. núm.2018/20614).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 
En virtut de l’Acord núm. 671 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 17 de desembre de 2020, es va aprovar inicialment el projecte 
constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. La Roca del 
Vallès” amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària a la carretera BV-
5001, entre el PK 22+885 i el PK 23+085, i amb un pressupost de tres-cents quatre 
mil trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (304.036,65 EUR) IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % de l’IVA (63.847,70 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
367.884,35 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 
375.974,83 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 
5.373,52 EUR i una partida de control de qualitat (1,5 %) de 2.716,96 EUR. Així 
mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i informem que no ha estat previst en el 
vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació. 
 
Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010 de 19 de març. 
 
Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per no 
estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 
 
Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 
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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 puguin ser necessàries per a l’execució de 
les obres, es duria a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions 
dels terrenys de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció 
definitiva de l’obra, per a les ocupacions definitives s’hauria 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 el 
projecte d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública 
durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del 
projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  
 
Que en virtut del citat Acord es va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats 
d’expropiació i/o ocupació temporal pel citat projecte, situat al terme municipal de La 
Roca del Vallès, fent-ne exposició pública per un període de trenta dies hàbils així com 
les notificacions individualitzades. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 

TM. LA ROCA DEL VALLÈS 
 

DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2 ) 
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1 PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA, SL 
Rústica- 
Pineda 

22 107 99,84 0,00 0,00 61,53 0,00 176,26 SNU 

2 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica- 
Pineda 

22 106 453,41 1,40 0,00 157,55 0,00 315,31 SNU 

3 
XXX 
YYY 
ZZZ 

Rústica- 
Conreu 
regadiu 

22 64 874,10 1,44 0,00 167,44 195,88 431,65 SNU 

4 
XXX 
YYY 
ZZZ 

Rústica- 
Pineda/ 
conreu 
regadiu 

17 46 163,42 0,00 0,00 0,00 0,00 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 La Roca del Vallès. 
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Que en data 26 de gener de 2021, el senyor XXX, presenta al registre General 
d’aquesta corporació escrit d’al·legacions, al respecte de la titularitat de les finques 3 i 
4 de la relació de béns i drets afectats, en el que manifesta:  
 
.../... 
 

1) Que la comunicación recibida. Según Uds. Es para tres personas D. XXX, Dª YYY y D. 
ZZZ, su entrega en el sobre postal, tan solo figura mi nombre y apellidos, siendo vana la 
manifestación: “i altres”. 

2) Tomo nota del contenido de la comunicación, en cuanto estrictamente se refiere a mi 
persona. 

3) No acepto, ni tengo porque hacer de transmisor de la comunicación a terceras personas, 
a quienes deben Uds. por la vía que tengan por conveniente, pero no a través de 
terceras personas, proceder a su comunicación. 

4) Les adjunto las direcciones de los otros Señores YZ, por si estiman oportuno y necesario 
proceder a su comunicación directa 
 

- Dª YYY, Paseo de Gracia, 117, 2º, 2ª, 08008 Barcelona 
- D. ZZZ, C/ Calvet, nº 17 pral. 08021 Barcelona  

.../... 
 

En relació amb les al·legacions presentades pel senyor XXX, el senyor Lluís Capdevila 
Fornell, actuant com a pèrit d’aquesta Administració, emet Informe tècnic amb el 
següent tenor literal: 
 
.../... 

 
Consultades les dades de que es disposa sobre la titularitat de les finques 3 i 4 del Projecte 
Constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. La Roca del 
Vallès”, es constata que segons les dades que apareixen en el cadastre referents a l’adreça 
dels titulars d’aquestes finques són: 
 
XXX; Ps. de Gràcia 117, Pl Pr, Pt 2; 08008 Barcelona 
YYY ; C. Ganduxer 33, Pl 5, Pt 2; 08021 Barcelona 
ZZZ; C. Pomaret 79; 08017 Barcelona 
 
Aquestes dades que consten al projecte que s’aprova són coincidents amb les dades 
cadastrals de tots els seus titular. D’altra banda, el senyor XXX manifesta que l’adreça per a 
notificacions de YYY és a Ps. de Gràcia 117, Pl 2, Pt 2; 08008 Barcelona, i la d’ZZZ és a C. 
Calvet, 17, Pl Pr; 08021 Barcelona. 

..../... 
 

Així mateix, a títol informatiu confirmem que tots els titulars han estat notificats de 
forma individualitzada en temps i forma mitjançant les dades que apareixen en els 
registres públics, i cal destacar que el procediment que s’instrueix està sotmès també 
al principi d’informació publica. D’altra banda, la paraula “altres” de la qual el recurrent 
fa esmena s’ha de considerar una formalitat administrativa i no implica una obligació 
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substantiva per al notificat més enllà de la col·laboració amb l’Administració, tot 
d’acord amb l’article 18.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i en última instància amb la resta 
de cotitulars, si és coneixedor d’alguna circumstància que els pugui afectar.  
 
Centrat l’objecte de controvèrsia i aclarida la terminologia, hem d’avançar que les 
dades que apareixen en els registres públics tenen la presumpció de veracitat en el 
sentit que atorga l’article 3.3 del text refós de la Llei de cadastre immobiliari aprovat 
per RDLeg 1/2004 de 5 de març, quan disposa que “salvo prueba en contrario y sin 
perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, 
los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos”. Aquesta 
presumpció de veracitat reafirma la importància que les dades que apareixen en 
aquests registres públics siguin actualitzades pels titulars quan les seves situacions 
personals provoquin canvis en les mateixes. Un dels drets dels titulars davant el 
cadastre n’és el dret a instar la rectificació de les dades inexactes o incomplertes amb 
la deguda acreditació i justificació. 
 
Així mateix, el recurrent no presenta cap títol de representació respecte a la resta de 
titulars cadastral, ni sembla ostentar la representació prevista en la Llei 58/2003 de 17 
de desembre general tributària la qual regeix les relacions dels titulars amb el cadastre 
quan concorrin diferents titulars en un mateix immoble, i així mateix fa difusió d’unes 
dades de caire personal sense cap suport documental que acrediti la veracitat de les 
mateixes.  
 
En conseqüència, no és procedent la modificació de la relació de béns i drets afectats, 
quant a la titularitat de les finques 3 i 4 en el sentit que indica l’informe tècnic. 
Altrament, es duran a terme les comprovacions corresponents als efectes escaients.  
 
Que havent quedat resoltes les al·legacions presentades en base als arguments 
exposats, es considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del 
Projecte constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. La 
Roca del Vallès”, i de la relació de béns i drets afectats per les obres, pel seu 
pressupost de tres-cents quatre mil trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims 
(304.036,65 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (63.847,70 EUR), resulta 
tenir un pressupost total de 367.884,35 EUR, i un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 375.974,83 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració 
d’expropiacions de 5.373,52 EUR i una partida de control de qualitat (1,5 %) de 
2.716,96 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. 
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En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 18.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques quant a la col·laboració de les 
persones que coneguin dades que permeti identificar altres interessats. 
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En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
En virtut del que disposa l’article 3.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern  l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions que han estat formulades pel 
senyor XXX, com a cotitular de les finques 3 i 4 de la relació de béns i drets afectats 
per les obres del projecte constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 
22+980. T.M. La Roca del Vallès”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- APROVAR definitivament el referit projecte constructiu d’obres, amb un 
pressupost de tres-cents quatre mil trenta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims 
(304.036,65 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (63.847,70 EUR), resulta 
tenir un pressupost total de 367.884,35 EUR, i un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 375.974,83 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració 
d’expropiacions de 5.373,52 EUR i una partida de control de qualitat (1,5 %) de 
2.716,96 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, 
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modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març, i no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2021 d’aquesta corporació. 
 
Tercer.- APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats que havia estat 
aprovada inicialment.  
 
TM. LA ROCA DEL VALLÈS 
 

DADES AFECTATS 
DADES 

CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA, SL 
Rústica- 
Pineda 

22 107 99,84 0,00 0,00 61,53 0,00 176,26 SNU 

2 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica- 
Pineda 

22 106 453,41 1,40 0,00 157,55 0,00 315,31 SNU 

3 
XXX 
YYY 
ZZZ 

Rústica- 
Conreu 
regadiu 

22 64 874,10 1,44 0,00 167,44 195,88 431,65 SNU 

4 
XXX 
YYY 
ZZZ 

Rústica- 
Pineda/ 
conreu 
regadiu 

17 46 163,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU 

 
Quart.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars que figuren a la relació 
de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte (e709a2e1c096763ec981) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
     MATEOS RIVERA, MIGUEL (FIRMA)          28/10/2020, 18:07 
Tècnic/a del Servei Promotor   CPISR-1 C Patxi Cotelo Gómez           29/10/2020, 14:29 
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           30/10/2020, 20:17 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
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20.- 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 Gallifa, relatiu a les obres del projecte constructiu “Obres 
d’eixamplament de la carretera BP-1241, del PK 9+650 al 12+150. TT.MM. de 
Gallifa i Sant Feliu de Codines” (Exp. núm. 2017/6489).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. Actualment la carretera BP-1241, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BP-1241, al seu tram entre Gallifa i Sant Feliu de Codines, constitueix 

l'eix principal de comunicació que connecta el nucli de Gallifa amb la xarxa 
comarcal i xarxa bàsica de carreteres. Aquesta carretera es troba implantada en 
un terreny força accidentat. 

 
3. Actualment aquest tram de la carretera BP-1241 conté corbes de radi molt petit i 

una amplada insuficient pel creuament de dos vehicles de forma segura. 
L’amplada de la calçada és variable al llarg del traçat i en algunes zones es 
només de 4 m d’amplada. 

 
4. Així mateix, al llarg de tota la carretera es situen arbres, principalment plataners, 

que estan en molts casos a una distància insuficient del marge de la plataforma, 
pel que representen una potencial situació de perill. 

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

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic de les “obres d’eixamplament 
de la carretera BP-1241, del PK 9+650 al 12+150. TT.MM. de Gallifa i Sant Feliu 
de Codines” en el que es fa una proposta d’actuació per un import de 
1.096.877,32 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BP-1241 

dins l’àmbit del projecte, realitzant diverses actuacions d’eixamplament de la 
carretera BP-1241. L’àmbit d’actuació és el tram de la ctra. BP-1241 entre el PK 
9+650 i el 12+150. 

 
7. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa 

local de carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de 
carretera que no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa 
local de carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que 
es considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa 
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local de carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions 
d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per 
a portar-les a terme en els propers anys. 

 
8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BP-1241 de titularitat de Diputació, eixamplant la plataforma, mitjançant l’execució 
de les obres d’eixamplament de la carretera BP-1241, del PK 9+650 al 12+150. 
TT.MM. de Gallifa i Sant Feliu de Codines. 

 
9. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gallifa considerant que les obres 

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

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

mesos. 
 
11. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
12. Es valora l’import de l’actuació en un total d’1.096.877,32 EUR (IVA inclòs) que 

corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021.  

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

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

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

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 
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2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB 
del 19 de desembre de 2019.  

 
7. De conformitat amb la base 33 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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Gallifa relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “D’EIXAMPLAMENT DE LA CARRETERA BP-1241, DEL PK 9+650 AL 
12+150. TT.MM. DE GALLIFA I SANT FELIU DE CODINES”, 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 GALLIFA RELATIU A 
LES OBRES D’EIXAMPLAMENT DE LA CARRETERA BP-1241, DEL PK 9+650 AL 

12+150. TT.MM. DE GALLIFA I SANT FELIU DE CODINES 
 

 
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 GALLIFA, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Mateu Comalrena de Sobregrau Esteve, i assistit per la Secretària accidental de la 
corporació, Sra. Mònica Comellas Cuenca.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BP-1241, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
2. La carretera BP-1241, al seu tram entre Gallifa i Sant Feliu de Codines, constitueix l'eix 

principal de comunicació que connecta el nucli de Gallifa amb la xarxa comarcal i xarxa 
bàsica de carreteres. Aquesta carretera es troba implantada en un terreny força 
accidentat. 

 
3. Actualment aquest tram de la carretera BP-1241 conté corbes de radi molt petit i una 

amplada insuficient pel creuament de dos vehicles de forma segura. L’amplada de la 
calçada és variable al llarg del traçat i en algunes zones es només de 4 m d’amplada. 
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4. Així mateix, al llarg de tota la carretera es situen arbres, principalment plataners, que 
estan en molts casos a una distància insuficient del marge de la plataforma, pel que 
representen una potencial situació de perill. 

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

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic de les “obres d’eixamplament de la 
carretera BP-1241, del PK 9+650 al 12+150. TT.MM. de Gallifa i Sant Feliu de Codines” 
en el que es fa una proposta d’actuació per un import d’1.096.877,32 EUR (IVA inclòs) i 
l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BP-1241 dins 

l’àmbit del projecte, realitzant diverses actuacions d’eixamplament de la carretera BP-
1241. L’àmbit d’actuació és el tram de la ctra. BP-1241 entre el PK 9+650 i el 12+150. 

 
7. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de carretera que 
no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de 
carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es 
considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa local de 
carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions d’eixamplament i 
millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per a portar-les a terme 
en els propers anys. 

 
8. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BP-

1241 de titularitat de Diputació, eixamplant la plataforma, mitjançant l’execució de les 
obres d’eixamplament de la carretera BP-1241, del PK 9+650 al 12+150. TT.MM. de 
Gallifa i Sant Feliu de Codines. 

 
9. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gallifa, considerant que les obres 

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

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Gallifa 
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en ordre a l’execució per part de la Diputació, del projecte constructiu D’EIXAMPLAMENT 
DE LA CARRETERA BP-1241, DEL PK 9+650 AL 12+150. TT.MM. DE GALLIFA I SANT 
FELIU DE CODINES, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les 
obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.096.877,32 EUR (IVA inclòs), a càrrec de la 
Diputació de Barcelona. 

 
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 D’EIXAMPLAMENT DE LA CARRETERA 

BP-1241, DEL PK 9+650 AL 12+150. TT.MM. DE GALLIFA I SANT FELIU DE 
CODINES redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
amb un import total d’1.096.877,32  EUR (IVA inclòs), que corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021.  

 
- 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 de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment dels 
següents elements: 
 

- Bases i paviments integrats a la plataforma de la carretera. 

- Calçada i drenatge de la carretera 

- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 

- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Gallifa 
 
L’Ajuntament de Gallifa designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Gallifa cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada i 
pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal 
per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
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Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit d titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
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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 se Gallifa. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Gallifa: Mateu Comalrena de Sobregrau Esteve, Alcalde-president 
de l’Ajuntament; Mònica Comellas Cuenca, 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.)”                                                           

 (...) 
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Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Gallifa 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.” 

 
21.- 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 del Masnou i l’Ajuntament d’Alella, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Actuacions de millora de 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. La carretera BP-5002, que connecta la N-II amb Alella, passant pel Masnou, 

presenta una accidentalitat elevada, apareixent com a Tram de concentració 
d’accidents als darrers estudis de seguretat viària redactats des de l’OTMSVL amb 
més de 90 accidents des de l’any 2013, destacant els següents: 

 

- 42 col·lisions fronto-laterals, laterals, prioritat i STOP (a cruïlles). 

- 36 col·lisions per darrera (cues causades per semàfors i retencions). 

- 12 atropellaments. 
 
2. El seu traçat rectilini, juntament amb un volum de trànsit molt elevat (superior als 

16.000 veh./dia) i un entorn periurbà genera situacions de risc per excés de 
velocitat, manca d’atenció i dificultats de girs a l’esquerra i d’incorporacions a la 
carretera. 

 
3. Analitzada l’accidentalitat, la carretera i el seu entorn, s’estableix una estratègia 

d’actuació que busca una millora de la seguretat viària i que passa, bàsicament, 
per: 

 

- Actuar al pas de vianants del PK 0+000, on s’hi han produït 5 atropellaments. 

- Actuar sobre els girs a l’esquerra i les incorporacions a la carretera. 
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- Reduir la velocitat de circulació i/o millorar la percepció de la carretera per part 
del conductor. 

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

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Actuacions de millora de seguretat 
viària a la carretera BP-5002, del PK 0+000 al PK 1+535. TM El Masnou i Alella” 
per un import total de 583.421,66 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 
 

5. Les actuacions més rellevants són: 
 

 Al terme municipal del Masnou: 
 

- Pas de vianants elevat al PK 0+000 (costat rotonda de la N-II). 

- Construcció de minirotonda al PK 0+100 (carrer Figueres). 

- Ampliació de voreres a la cruïlla del PK 0+250 (carrer Navarra), nova 
localització de passos de vianants i creació d’altres i instal·lació de 
semàfors. 

- Substitució de barreres metàl·liques de seguretat per baranes entre els PK 
0+285 a 0+490. 

 

 Al terme municipal d’Alella: 
 

- Regulació amb semàfor al PK 0+650 (avinguda Badalona). 

- Instal·lació enllumenat entre els PK 0+950 a 1+350. 

- Eliminació del voral existent a l’altura de la parada de bus del PK 1+000 
mitjançant l’ampliació de la vorera existent, de forma que el bus haurà de 
parar ocupant tota la calçada i no parcialment, com ho fa actualment. 

- Pintat de marca viària rugosa en eix calçada entre els PK 1+000 i 1+300. 
 

6. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 
carretera gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat 
viària de la xarxa de carreteres locals. 
 

7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic dels ens 
locals adherits i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament d’Alella, 

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 
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execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les 
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de 
cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i 
a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de quatre 

mesos. 
 
10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 583.421,66 €, (IVA inclòs), dels quals 

491.813,48 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per 
la Diputació, sent l’import de 98.362,69 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, i l’import de 393.450,79 EUR amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament del 
Masnou per un import de 79.726,25 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, 
sent l’import de 15.945,25 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2021, i l’import de 63.781,00 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/65001 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; 
la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament d’Alella per un import 
d’11.881,93 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 2.376,39 
EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, i l’import de 
9.505,54 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 

12. Si bé, segons la minuta del conveni, els Ajuntaments del Masnou i d’Alella han de 
cofinançar la part d’obra que afecta als seus municipis pels imports anteriorment 
indicats, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec 
al seu pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació als Ajuntaments per tal que ingressin la part que els correspon. Els 
Ajuntaments procediran a l’ingrés de l’import que finalment els correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop els sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que facin 
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l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts en la mateixa liquidació.  
 

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

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

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

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

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa  l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i 
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019.  

 
7. De conformitat amb la base 33 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 
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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 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament d’Alella relatiu a l’execució de les 
obres del projecte constructiu ACTUACIONS DE MILLORA DE SEGURETAT VIÀRIA 
A LA CARRETERA BP-5002, DEL PK 0+000 AL PK 1+535. TM EL MASNOU I 
ALELLA, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DEL MASNOU I 
L’AJUNTAMENT D’ALELLA RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

“ACTUACIONS DE MILLORA DE SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA BP-5002, DEL 
PK 0+000 AL PK 1+535. TM EL MASNOU I ALELLA” 

 
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 DEL MASNOU representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Jaume Oliveras Maristany i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Gustau Roca Priante. 
 
AJUNTAMENT D’ALELLA representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. Marc 
Almendro Campillo i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Felix Jose Valdes Conde. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La carretera BP-5002, que connecta la N-II amb Alella, passant pel Masnou, presenta 

una accidentalitat elevada, apareixent com a Tram de concentració d’accidents als 
darrers estudis de seguretat viària redactats des de l’OTMSVL amb més de 90 accidents 
des de l’any 2013, destacant els següents: 

- 42 col·lisions fronto-laterals, laterals, prioritat i STOP (a cruïlles). 

- 36 col·lisions per darrera (cues causades per semàfors i retencions). 

- 12 atropellaments 
 

2. El seu traçat rectilini, juntament amb un volum de trànsit molt elevat (superior als 16.000 
veh./dia) i un entorn periurbà genera situacions de risc per excés de velocitat, manca 
d’atenció i dificultats de girs a l’esquerra i d’incorporacions a la carretera. 

 
3. Analitzada l’accidentalitat, la carretera i el seu entorn, s’estableix una estratègia 

d’actuació que busca una millora de la seguretat viària i que passa, bàsicament, per: 
 

- Actuar al pas de vianants del PK 0+000, on s’hi han produït 5 atropellaments. 

- Actuar sobre els girs a l’esquerra i les incorporacions a la carretera. 

- Reduir la velocitat de circulació i/o millorar la percepció de la carretera per part del 
conductor. 

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

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el projecte constructiu “Actuacions de millora de seguretat viària a la carretera 
BP-5002, del PK 0+000 al PK 1+535. TM El Masnou i Alella” per un import total de 
583.421,66 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
5. Les actuacions més rellevants són: 

 

 Al terme municipal del Masnou: 
 

- Pas de vianants elevat al PK 0+000 (costat rotonda de la N-II). 

- Construcció de minirotonda al PK 0+100 (carrer Figueres). 

- Ampliació de voreres a la cruïlla del PK 0+250 (carrer Navarra), nova localització 
de passos de vianants i creació d’altres i instal·lació de semàfors. 

- Substitució de barreres metàl·liques de seguretat per baranes entre els PK 0+285 
a 0+490. 

 

 Al terme municipal d’Alella: 
 

- Regulació amb semàfor al PK 0+650 (avinguda Badalona). 

- Instal·lació enllumenat entre els PK 0+950 a 1+350. 

- Eliminació del voral existent a l’altura de la parada de bus del PK 1+000 mitjançant 
l’ampliació de la vorera existent, de forma que el bus haurà de parar ocupant tota 
la calçada i no parcialment, com ho fa actualment. 

- Pintat de marca viària rugosa en eix calçada entre els PK 1+000 i 1+300. 
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6. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

 
7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic dels ens locals 

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

 
8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament d’Alella, considerant 

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

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament d’Alella, en ordre a 
l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu “Actuacions de 
millora de seguretat viària a la carretera BP-5002, del PK 0+000 al PK 1+535. TM El 
Masnou i Alella”, 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 583.421,66 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament d’Alella.   
 
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- L’execució de les obres del projecte constructiu “Actuacions de millora de seguretat 

viària a la carretera BP-5002, del PK 0+000 al PK 1+535. TM El Masnou i Alella”, 
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
583.421,66 EUR (IVA inclòs), dels quals 491.813,48 EUR corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, sent l’import de 98.362,69 EUR 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de 
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despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, i l’import de 393.450,79 EUR 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament del Masnou per 
un import de 79.726,25 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 
15.945,25 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, i 
l’import de 63.781,00 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat 
a l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament 
d’Alella per un import d’11.881,93 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent 
l’import de 2.376,39 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, i 
l’import de 9.505,54 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat 
a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- La part que li correspon cofinançar als Ajuntaments l’avançarà la Diputació de Barcelona 

amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació 
de Barcelona emetrà liquidació als Ajuntaments del Masnou i Alella, amb la certificació 
final de les obres, per tal que ingressin la part que els correspon. 

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

mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i 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 del Masnou 
 
L’Ajuntament del Masnou es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst de 79.726,25 EUR.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació. 
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No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament del Masnou 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 del Masnou 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, que no sigui assumit per la Diputació de Barcelona tal com consta en el pacte 
segon del present conveni, 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. - Obligacions de l’Ajuntament d’Alella 
 
L’Ajuntament d’Alella es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en un 
principi, en l’import inicialment previst d’11.881,93 EUR.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament d’Alella 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 d’Alella 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, que no sigui assumit per la Diputació de Barcelona tal com consta en el pacte 
segon del present conveni, 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. 
 
Cinquè.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
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Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 

 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de les parts, les obligacions previstes en el conveni per a 
cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Setè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Desè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

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

 (...) 
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Segon.- Notificar el contingut de la present resolució als Ajuntaments del Masnou i 
d’Alella als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per 
ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants. 
 

Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.”  
 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Activitats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0006075).- 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 
són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 

3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 
objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

 

- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
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- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas 
de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 
amb l’article 17 del règim de la convocatòria. 

 

4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 
estats següents: 

 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 

5. En data 9 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim 
de la convocatòria del Catàleg 2021, el qual va examinar i validar l’esmentat 
informe, tal com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 

Fonaments de dret 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. CONCEDIR els recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes 
i informes per a la realització de les actuacions 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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Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 

Recurs: Plans i programes de verificació d'activitats comunicades 
   Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110027643 21/Y/303787 60 5,11 0 65,11 484,00  

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110031619 21/Y/303788 60 30 3 93 484,00  

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110028124 21/Y/303789 60 9,2 3 72,2 484,00  

Ajuntament de Fogars 
de Montclús 

P0808000D 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110012446 21/Y/303790 60 2,54 0 62,54 484,00  

Ajuntament de les 
Masies de Roda 

P0811500H 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110025407 21/Y/303791 60 0 0 60 484,00  

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

P0811600F 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110030485 21/Y/303792 60 10,76 0 70,76 484,00  

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110025899 21/Y/303793 60 18,7 0 78,70 484,00  

Ajuntament de Rupit i 
Pruit 

P0818500A 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110031187 21/Y/303794 60 3,8 0 63,80 484,00  

Ajuntament de Sant 
Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 

Redacció del Pla i Programa 
de verificació d’activitats 

comunicades 
202110025562 21/Y/303795 60 10,04 0 70,04 484,00  

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta 

P0821800J 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110032578 21/Y/303796 60 4,49 3 67,49 484,00  
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

P0823300I 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110031935 21/Y/303797 60 5,76 0 65,76 484,00  

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

P0824000D 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110013188 21/Y/303798 30 10,76 0 40,76 605,00  

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110014299 21/Y/303799 60 11,67 3 74,67 605,00  

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles 

P0825700H 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110032326 21/Y/303800 60 0,8 0 60,80 484,00  

Ajuntament de Seva P0826900C 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110027811 21/Y/303801 60 4,06 5 69,06 484,00  

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110027049 21/Y/303802 60 9,06 0 69,06 484,00  

Ajuntament de 
Vallcebre 

P0829300C 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110027424 21/Y/303803 60 0,8 3 63,80 484,00  

Ajuntament del Bruc P0802500I 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110031061 21/Y/303804 60 6,23 0 66,23 484,00  

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d’activitats 
comunicades 

202110028194 21/Y/303805 60 1,63 3 64,63 484,00  

 
Criteri 1: Nombre d’habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població 
Criteri 2: Situació socioeconòmica del municipi (nombre d’activitats i recursos tècnics) 
Criteri 3: Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària o tècnica 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Recurs: Cens d’activitats 

Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 
Elaboració del cens 

d'activitats 
202110026328 21/Y/303806 60 1,75 7 68,75 5.859,87  

Ajuntament de Balenyà P0801700F 
Elaboració del cens 

d'activitats 202110025712 21/Y/303807 60 4,41 5 69,41 12.353,69  

Ajuntament de Cabrera 
de Mar 

P0802900A 
Elaboració del cens 

d'activitats 202110027999 21/Y/303808 60 10,28 3 73,28 24.033,18  

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 
Elaboració del cens 

d'activitats 202110030835 21/Y/303809 60 1,92 3 64,92 7.053,30  

Ajuntament de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 
Elaboració del cens 

d'activitats 202110027408 21/Y/303810 60 4,28 0 64,28 10.847,76  

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

P0811600F 
Depuració i actualització del 

cens d'activitats  
202110025709 21/Y/303811 60 0 3 63 8.655,72  

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Depuració i actualització del 

cens d'activitats 
202110016839 21/Y/303812 60 6,41 0 66,41 15.921,62  

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta 

P0821800J 
Elaboració del cens 

d'activitats 
202110032586 21/Y/303813 60 0 5 65 10.590,51  

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

P0823300I 
Elaboració del cens 

d'activitats 
202110029176 21/Y/303814 60 2,43 3 65,43 7.375,19  

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles 

P0825700H 
Elaboració del cens 

d'activitats 
202110028109 21/Y/303815 60 0,24 5 65,24 1.417,09  

Ajuntament de Seva P0826900C 
Depuració i actualització del 

cens d'activitats 
202110025092 21/Y/303816 60 4,1 5 69,10 11.749,54  

Ajuntament de Súria P0827400C 
Depuració i actualització del 

cens d'activitats 
202110025794 21/Y/303817 60 0 5 65 5.420,51  

Ajuntament de 
Vallcebre 

P0829300C 
Elaboració del cens 

d'activitats 
202110026438 21/Y/303818 60 0,27 3 63,27 1.688,45  

Ajuntament del Bruc P0802500I 
Elaboració del cens 

d'activitats 202110023798 21/Y/303819 60 2,14 3 65,14 5.903,55  

 
 
Criteri 1: Nombre d’habitants de l‘ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
Criteri 2: Situació socioeconòmica del municipi (nombre d’activitats) 
Criteri 3: Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària o tècnica 
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Respecte als municipis que han obtingut igual puntuació s’han prioritzat els municipis de menys població d’acord 
amb els criteris establerts a la normativa de Catàleg 2021 
 

Recurs: Plans de protecció civil municipals – DUPROCIM 

 
REDACCIÓ DUPROCIM 
 

Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

P0807100C Redacció del DUPROCIM 202110025954 21/Y/303868 45 30 8 83 8.124,00  

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D Redacció del DUPROCIM 202110025183 21/Y/303869 32 40 5 77 5.914,00  

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

P0824800G Redacció del DUPROCIM 202110026983 21/Y/303870 25 40 8 73 7.017,00  

Ajuntament de Gavà P0808800G Redacció del DUPROCIM 202110026975 21/Y/303871 47 20 5 72 8.081,00  

Ajuntament d'Alella P0800300F Redacció del DUPROCIM 202110008239 21/Y/303872 25 40 5 70 6.931,00  

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B Redacció del DUPROCIM 202110020772 21/Y/303875 22 40 8 70 4.739,00  

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G Redacció del DUPROCIM 202110027070 21/Y/303880 22 40 8 70 4.750,00  

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A Redacció del DUPROCIM 202110010665 21/Y/303882 20 40 10 70 5.863,00  

Ajuntament de la 
Llacuna 

P0810300D Redacció del DUPROCIM 202110017949 21/Y/303883 30 40 0 70 4.776,00  

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C Redacció del DUPROCIM 202110020349 21/Y/303884 20 40 10 70 3.719,00  

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F Redacció del DUPROCIM 202110032746 21/Y/303885 30 40 0 70 3.707,00  

Ajuntament de Carme P0804700C Redacció del DUPROCIM 202110013722 21/Y/303886 22 40 5 67 4.744,00  

Ajuntament de la Torre 
de Claramunt 

P0828600G Redacció del DUPROCIM 202110024177 21/Y/303887 22 40 5 67 5.914,00  

Ajuntament de Molins 
de Rei 

P0812200D Redacció del DUPROCIM 202110024312 21/Y/303888 47 20 0 67 8.085,00  

Ajuntament de Palafolls P0815400G Redacció del DUPROCIM 202110025748 21/Y/303889 22 40 5 67 7.159,00  
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de Tiana P0828200F Redacció del DUPROCIM 202110016737 21/Y/303890 22 40 5 67 6.915,00  

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A Redacció del DUPROCIM 202110023683 21/Y/303891 22 40 5 67 6.945,00  

 
 

IMPLANTACIÓ DUPROCIM 
 

        

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110028671 21/Y/303892 45 40 0 85 2.489,00  

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110027469 21/Y/303893 42 40 0 82 2.527,00  

Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

P0815300I 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110025256 21/Y/303894 42 40 0 82 2.595,00  

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110030792 21/Y/303895 40 40 0 80 2.605,00  

Ajuntament de 
Torrelavit 

P0828700E 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110020632 21/Y/303896 40 40 0 80 2.574,00  

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110020847 21/Y/303897 20 40 5 65 2.791,00  

 
 
Criteri 1: Grau de vulnerabilitat del municipi 
Criteri 2: Nombre d’habitants de l’ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
Criteri 3: Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària 
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Recurs: Plans d’Autoprotecció (PAU) i protocols 

 
Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació estimada 
Diputació TOTAL 

(EUR) 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B PAU Deixalleria de Capellades. 202110031511 21/Y/303820 60 40 100 3.793,00  

Ajuntament d'Artés P0801000A 
Actualització PAU Pavelló 

municipal d'esports d'Artés. 
202110032155 21/Y/303821 50 40 90 3.875,00  

Ajuntament del Masnou P0811700D 
PAU Complex esportiu municipal 

del Masnou. 
202110029453 21/Y/303822 60 25 85 3.646,00  

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 
PAU Edifici del Teatre Auditori 
Polivalent el Rieral de Bigues i 

Riells. 
202110019171 21/Y/303823 40 40 80 3.058,00  

Ajuntament de Cabrera 
de Mar 

P0802900A 
PAU d'activitats i actes festius a 

l'exterior. Cabrera de Mar. 
202110031803 21/Y/303824 40 40 80 3.020,00  

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 
PAU pavelló poliesportiu 
municipal de Calldetenes. 

202110023990 21/Y/303825 40 40 80 3.112,00  

Ajuntament de Palafolls P0815400G 
PAU Pavelló poliesportiu El 

Palauet. Palafolls. 
202110026345 21/Y/303826 40 40 80 3.143,00  

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
PAU Festa de la Cirera de Santa 

Coloma de Cervelló. 
202110011670 21/Y/303827 40 40 80 2.974,00  

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

P0815800H 
Actualització PAU Pavelló 

poliesportiu Joaquim Rodriguez 
de Parets del Vallès. 

202110030353 21/Y/303828 50 25 75 3.671,00  

Ajuntament de Sallent P0819000A 
Actualització PAU Residència 

d'avis de Sallent. 
202110008459 21/Y/303829 30 40 70 3.223,00  

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 
Actualització PAU Zona esportiva 

municipal. Sant Cebrià de 
Vallalta. 

202110025175 21/Y/303830 30 40 70 3.095,00  

Ajuntament de Vic P0829900J 
PAU Pavelló Castell d'en Planes. 

Vic. 
202110024829 21/Y/303831 60 10 70 3.645,00  

Ajuntament de Premià 
de Mar 

P0817100A 
PAU actes amb foc a la platja. 
Festa Major de Premià de Mar. 

202110025795 21/Y/303832 40 25 65 2.990,00  

Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

P0819600H 
PAU Pavelló poliesportiu Els 
Ametllers de Sant Andreu de 

Llavaneres. 
202110026890 21/Y/303833 40 25 65 3.050,00  

Ajuntament del Masnou P0811700D 
PAU de l'Edifici Centre. El 

Masnou. 
202110029449 21/Y/303834 40 25 65 2.985,00  
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació estimada 
Diputació TOTAL 

(EUR) 

Ajuntament de Fogars 
de Montclús 

P0808000D 
Protocol local Mariona de 
Mosqueroles. Fogars de 

Montclús. 
202110011843 21/Y/303835 20 40 60 3.105,00  

Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 
Protocol local Social de 

l'Espunyola. 
202110026118 21/Y/303839 20 40 60 3.123,00  

Ajuntament de Vilada P0830000F Protocol Casal Pirinenc. Vilada. 202110026178 21/Y/303848 20 40 60 3.344,00  

 
Criteri 1: Grau de vulnerabilitat dels usuaris, capacitat de l’establiment o activitat i ubicació 
Criteri 2: Nombre d’habitants de l’ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
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Respecte als municipis amb igual puntuació i igual grau de vulnerabilitat, s’ha prioritzat 
els municipis de menys població d’acord amb els criteris establerts per la normativa de 
Catàleg 2021. 
 
Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, dintre dels 3 

mesos següents des de la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. No es tindran en compte en el còmput del termini d’execució de les assistències els 
períodes següents: 

 El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al 
desenvolupament del treball i la seva aportació. 

 El que transcorri entre la data en què la GSHUA requereixi l’ens destinatari 
perquè efectuï un tràmit necessari per al desenvolupament dels treballs i el 
moment en què l’ens comuniqui a la GSHUA que el tràmit s’ha dut a terme. 

 El que transcorri entre el requeriment a l’ens destinatari perquè emeti un informe 
i la data en què la GSHUA el rebi. 

 El que transcorri durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per 
part de l’ens local destinatari del treball. 

 
La suspensió no podrà ser superior a sis mesos i es comunicarà a l’ens destinatari. 

 
6. En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 

l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard o 
per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos 
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si 
persisteixen els endarreriments esmentats quinze dies més, comptadors des de 
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir 
a la revocació del recurs.  
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Quart. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 

A. Censos d’activitats 
 

 Definició i abast dels treballs  
 

El cens d’activitats identifica les instal·lacions i els establiments existents en un terme 
municipal on es realitzen activitats. Així mateix, recull la informació tècnica i 
administrativa següent: dades generals; legalització i controls; classificació i 
tècniques. A més, s’inclouen una fotografia de les activitats i les llicències, 
comunicacions i declaracions responsables vigents de les activitats existents. 
 
Aquesta informació es recull mitjançant la base de dades de l’aplicació Gestor 
d’Informació d’Activitats (GIA). 

 

 Metodologia de treball 
 

La metodologia prevista per a realitzar el treball del cens d’activitats és la que 
s’assenyala tot seguit: 
 
Recerca d’informació als expedients d’activitats de l’Ajuntament, tant en paper com 
digitals. Es revisaran els expedients més recents i fins l’any 1999. 
 
Treball de camp que consistirà a comprovar l’existència de les activitats incloses a la 
base de dades. Alhora, s’afegiran totes aquelles activitats que es vegin i que no 
tinguin expedient relacionat. 
 
Base de dades definitiva 
L’equip redactor elaborarà la base de dades definitiva un cop l’Ajuntament i la GSHUA 
l’hagin revisat. 
 
Seguiment tècnic 
Es farà una reunió a l’inici dels treballs per explicar la metodologia de treball. 
 
Les comunicacions de la GSHUA amb l’Ajuntament es faran per correu electrònic 
 
Publicació de dades del cens d’activitats 
Una vegada finalitzats els treballs, el cens d’activitats es publicarà al SITMUN 
(sistema d’informació territorial municipal de la Diputació de Barcelona, amb una part 
restringida i una part pública), al portal de dades obertes de la Diputació i a l’IDE 
Barcelona. Això sense perjudici dels retards que es produeixin per necessitats 
d’adaptacions normatives o tècniques.  
 
Les dades que apareixeran en els sistemes oberts al públic seran les referides a les 
activitats com ara el nom comercial i l’emplaçament. No es publicaran les dades dels 
expedients administratius ni les dades protegides per la normativa de dades de 
caràcter personal.  
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Aquestes dades s’actualitzen automàticament mitjançant l’actualització de les dades 
del GIA. L’Ajuntament és el responsable de mantenir el GIA actualitzat. 

 

 Compromisos de les parts  
 

De la Diputació de Barcelona: 
 

 La GSHUA designarà un interlocutor tècnic que haurà de coordinar, supervisar i 
gestionar el treball objecte de la present assistència. 

 
De l’ens local:  

 

 Designar un responsable polític i un responsable tècnic per tal de coordinar 
l’assistència amb la GSHUA així com també fer d'intermediari amb relació a 
d'altres administracions o entitats de les quals es pugui requerir informació i que 
assisteixi a les reunions amb la GSHUA. 

 

 Facilitar a la GSHUA les llistes i bases de dades d’activitats de què disposi. 
 

 Facilitar als tècnics redactors accés als expedients d’activitats tant si són en format 
paper com si són en format digital. 

 

 Facilitar als tècnics redactors un espai amb connexió a internet. 
 

 Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
 

 En cas que calgui recuperar algun expedient d’activitats anterior a l’any 1999, un 
cop s’informi el responsable tècnic de quina és l’activitat de la qual cal localitzar 
l’expedient, facilitar l’expedient a l’equip redactor en el termini que s’acordi. 

 

 Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc. 
relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir 
en la tramitació o en el contingut dels treballs. 

 
B. Plans i programes de verificació d’activitats comunicades 
 

 Definició i abast dels treballs  
 

S’elaborarà el Pla de verificació de les activitats subjectes als règim de comunicació o 
declaració responsable i el programa del primer any d’aplicació del Pla. 

 
 S’acordarà amb l’Ajuntament quines activitats s’exclouen del Pla. 
 

 Metodologia de treball 
 

Abans d’iniciar els treballs del Pla, la GSHUA convocarà una reunió amb l’adjudicatari 
i els tècnics municipals encarregats de la gestió de les activitats. En aquesta reunió 
s’haurà de determinar el següent: 
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 Si l’Ajuntament vol establir algun criteri de priorització específic com ara ubicació 
en un determinat emplaçament, antiguitat del títol habilitant, etc. 

 Durada del pla. 
 Si les inspeccions es duran a terme amb recursos propis o mitjançant una entitat 

col·laboradora de l’Administració. 
 Recursos de què disposa l’Ajuntament per fer les inspeccions. 
 Nombre d’establiments que es podran inspeccionar en un any. 
 
Finalment, es redactarà el Pla i el Programa seguint el model de la Guia per a 
l’elaboració de plans de verificació d’activitats comunicades publicada per la GSHUA 
que es pot consultar a l’enllaç següent:  
 
https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/guia-per-a-l-elaboracio-de-plans-de-verificacio-d-
activitats-comunicades_57289 

 

 Compromisos de les parts 
 

De la Diputació de Barcelona: 
 

 La Diputació designarà un tècnic interlocutor que serà qui normalment es 
comunicarà amb l’interlocutor de l’Ajuntament  

 Convocar les reunions de seguiment. 

 Mantenir informat l’Ajuntament sobre l’estat dels treballs. 
 

De l’ens local: 
 

 L’Ajuntament designarà un interlocutor. 

 Facilitar a la Diputació la informació necessària per redactar el Pla i el Programa. 

 Assistir a les reunions i aportar la informació que sigui necessària. 

 Validar els treballs quan així ho sol·liciti la Diputació. 
 

Les comunicacions de tràmit entre l’Ajuntament i la GSHUA es realitzaran per correu 
electrònic. 

 
C. Plans de protecció civil municipals-DUPROCIM 
 

1. Contingut de l’actuació de REDACCIÓ DEL DUPROCIM  
 

 Definició i abast del treball 
 

L’objecte de l’assistència és la redacció del Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM) d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre. 

 

 Metodologia de treball 
 

La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit: 
- Reunions tècniques i treball de camp  
- Recollida d'informació disponible per part de l'ajuntament.  
- Redacció DUPROCIM provisional 

https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/guia-per-a-l-elaboracio-de-plans-de-verificacio-d-activitats-comunicades_57289
https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/guia-per-a-l-elaboracio-de-plans-de-verificacio-d-activitats-comunicades_57289
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- Redacció DUPROCIM definitiu 
- Lliurament del DUPROCIM 

 

 Documentació que es lliurarà 
 

La documentació DUPROCIM es lliurarà en format electrònic (signat 
electrònicament per tècnic competent). 

 
2. Contingut de l’actuació SUPORT A LA IMPLANTACIÓ DEL DUPROCIM DURANT 

UN ANY 
 

 Definició i abast del treball 
 

L’objecte de l’assistència contempla les accions determinades en l’apartat 1.4 
Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i 
actualització del document 1 del Duprocim homologat durant 1 any. 
 
En general, l’objectiu de la implantació comprèn: 
 
- Valorar l’operativitat municipal del Duprocim 
- Valorar la possible resposta del municipi en cas d’emergència. 
- Valorar la coordinació entre CECAT i l’Ajuntament (CRA, CECOPAL, etc.) 
- Valorar la informació que es dona a la població  
- Detectar possibles mancances i proposar accions de millora en l’operativa 

municipal prevista en el Duprocim 
 

 Metodologia del treball 
 

La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit: 
 

- Planificació calendari de reunions amb el Comitè d’emergències. 

- Planificació/Programa de formació, informació i divulgació.  

- Planificació/Programa d’exercicis i simulacres. 

- Planificació/Programa de manteniment de mitjans i recursos 

- Programa d’actualització i revisió del DUPROCIM 

- Avaluació de la implantació anual i quadriennal del DUPROCIM 
 

 Compromisos de les parts 
 

De la Diputació de Barcelona: 
 

1. Designar un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà amb 
l’interlocutor de l’Ajuntament. 

2. Actuar d’interlocutor de l’Ajuntament davant les administracions que intervenen 
en els procediments, previ acord amb aquest sobre les qüestions a tractar i 
sense perjudici que representants de l’Ajuntament assisteixin a les reunions i 
entrevistes que es puguin concertar. La Diputació informarà l’Ajuntament de 
totes les actuacions que es portin a terme davant les altres administracions. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

3. La cartografia del DUPROCIM es realitzarà en el SITMUN (sistema 
d’informació territorial municipal de la Diputació de Barcelona, amb una part 
restringida i una part pública). Les dades que apareixeran en els sistemes 
oberts al públic seran d’informació al públic amb relació a les emergències i, en 
cap cas, seran dades protegides per la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal. 

4. Posar a disposició de l’Ajuntament una eina de gestió de les emergències, per 
a l’actualització del DUPROCIM i per a la realització de simulacres, PCOM 
(Protecció Civil Operativa Municipal) 

 
De l’ens local:  

 
1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic per tal de coordinar 

l’assistència amb la GSHUA, així com també per mitjançar amb d’altres 
administracions o entitats de les quals es pugui requerir informació, i que 
assisteixi a les reunions periòdiques amb la GSHUA.  

2. Facilitar a la GSHUA la informació de què disposi l’Ajuntament que consistirà, 
de forma general en: dades generals, dades de planejament, dades de 
protecció civil, plans de protecció civil municipal, informació sobre incidents 
ocorreguts,... i, cartografia municipal. Aquesta documentació s’enviarà al més 
aviat possible i, com a màxim, dins el termini de 10 dies des que es notifiqui la 
resolució d’aprovació de l’assistència. 

3. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
4. Validar el DUPROCIM o implantació d’aquest. 
5. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, 

etc. relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui 
incidir en la tramitació o en el contingut dels treballs. 

6. Mantenir el DUPROCIM actualitzat. Un cop finalitzat el DUPROCIM el municipi 
haurà d’actualitzar la cartografia (elements vulnerables, recursos, etc.) en el 
Sitmun i la informació de fitxes d’actuació per risc i per actuant, l’organigrama 
d’emergència amb contactes, etc. en el PCOM (Protecció Civil Operativa 
Municipal) com a eina per a la gestió de les emergències. 

 
D. Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
 

 Definició i abast del treball 
 
L’objecte de l’assistència és la redacció del Pla d’autoprotecció (PAU) segons 
regula el Decret 30/2015, signat electrònicament per tècnic acreditat i homologable.  

 

 Metodologia de treball 
 

La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit: 
 

- Reunions tècniques i treball de camp 

- Recollida d'informació disponible per part de l'Ajuntament.  

- Redacció PAU provisional 

- Redacció PAU definitiu 
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 Contingut 
 

D’acord amb l’annex II del Decret 30/2015 que marca els continguts mínims del PAU. 
 

 Documentació que es lliurarà 
 

La documentació generada del PAU es lliurarà en format electrònic (signat 
electrònicament per tècnic acreditat en la redacció de PAUs del nivell adequat a 
l’encàrrec i preparat per a la seva incorporació al registre corresponent). 

 

 Compromisos de les parts 
 

De la Diputació de Barcelona: 
 

1. Designar un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà amb 
l’interlocutor de l’Ajuntament. 

 
2. Actuar d’interlocutora de l’Ajuntament davant les administracions que intervenen 

en els procediments, previ acord amb aquest sobre les qüestions a tractar i sense 
perjudici que representants de l’Ajuntament assisteixin a les reunions i entrevistes 
que es puguin concertar. La Diputació haurà d’informar l’Ajuntament de totes les 
actuacions que es portin a terme davant les altres administracions. 

 
De l’ens local: 

 
1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic, per tal de coordinar 

l’assistència amb la GSHUA així com també per mitjançar amb d’altres 
administracions o entitats de les quals es pugui requerir informació, i que assisteixi 
a les reunions periòdiques amb la GSHUA. 

 
2. Facilitar a la GSHUA la informació de què disposi l’Ajuntament sobre l’activitat o 

establiment que consistirà, de forma general en: llicència d’activitat o acord 
d’aprovació del projecte, projecte d’obres, projecte d’activitats de la infraestructura 
o equipament o memòria ambiental, joc de plànols de la instal·lació en CAD o 
PDF, informació de la instal·lació contra incendis i sobre el seu manteniment, 
informació sobre plans de protecció civil municipal, si se’n disposa, etc. Aquesta 
documentació s’enviarà al més aviat possible i, com a màxim, dins el termini de 10 
dies des que es notifiqui la resolució d’aprovació de l’assistència. 

 
3. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
 
4. Validar el PAU. 
 
5. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc. 

relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir 
en la tramitació o en el contingut dels treballs. 
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Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb el que disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades”  es comunica que la informació 
general relativa a l’article 28 de l’esmentat reglament, i d’acord amb l’article 33 de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les dades que es derivin 
del contingut del present contracte, es troba a disposició de l’Ajuntament en l’enllaç següent: 
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades. 
 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació amb el 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 
publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la Seu 
Electrònica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

 
Cinquè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat.  

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor valoració i/o manca de recursos: 
 
Recurs: Cens d’activitats 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C Actualització dels cens d'activitats d’Aiguafreda 202110027839 60 0 0 60 

Ajuntament d'Alella P0800300F Cens d'activitats-depuració de cens 202110013300 60 0 3 63 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A La depuració i actualització del Cens d'Activitats. 202110031611 30 4,23 5 39,23 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C Cens d'activitats - Depuració i actualització del cens (GIA) 202110022325 30 5,2 5 40,20 

Ajuntament de Calella P0803500H Actualització Cens d'activitats de Calella (Maresme) 202110022460 30 17,68 0 47,68 

Ajuntament de Callús P0803700D Cens d'activitats 202110027964 60 0 0 60 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes 

P0806500E Actualització cens activitats 202110016623 60 0 0 60 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G Cens d'activitats TEC 202110030119 60 0 0 60 

Ajuntament de Cubelles P0807300I Cens activitats 202110007009 30 13,34 0 43,34 

Ajuntament de Gualba P0809600J Actualització cens activitats 202110032785 60 0 0 60 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C Cens d'activitats 202110023910 15 20,24 10 45,24 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E Elaboració del cens d'activitats de l'Esquirol 202110031647 60 0 0 60 

Ajuntament de Matadepera P0811900J Depuració cens GIA 202110028402 60 0 3 63 

Ajuntament de Moià P0813700B Depuració i actualització del cens d'activitats 202110023112 60 0 3 63 

Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

P0813500F Cens d'activitats 202110026714 30 0 10 40 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

P0815800H Cens d'Activitats 202110021491 30 17,04 3 50,04 

Ajuntament de Polinyà P0816600A Actualització del cens d'activitats GIA a Polinyà 202110014666 60 0 0 60 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E Depuració i actualització del cens d'activitats 202110021728 30 0 0 30 

Ajuntament de Premià de 
Mar 

P0817100A Cens d'activitats 202110025373 15 25,64 7 47,64 

Ajuntament de Ripollet P0817900D Actualització Cens d'activitats GIA (inicial 2014) 202110029661 15 13,89 0 28,89 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F Actualització cens d’activitats i del GIA 202110029879 30 0,1 0 30,10 

Ajuntament de Sant Joan 
Despí 

P0821600D Cens Activitats 202110023028 15 29,39 3 47,39 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C Actualització del cens 202110032173 15 30 10 55 

Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H Cens d'activitats 202110027553 15 25,59 10 50,59 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet 

P0826200H Actualització del cens d'activitats al GIA 202110032528 60 0 0 60 

Ajuntament de Torelló P0828500I Cens activitats.  Depuració i actualització del cens 202110030634 30 0 5 35 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Elaboració del cens d'activitats 202110029861 30 14,04 10 54,04 

Ajuntament de Vilada P0830000F Cens d'activitats del municipi de Vilada 202110021025 60 0,48 0 60,48 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D Actualització cens d'activitats 202110032350 15 2,98 3 20,98 

 
Recurs: Plans de protecció civil municipals –  REDACCIÓ DUPROCIM 
 

Ens NIF Actuació Núm. registre PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Borredà P0802400B Redacció del DUPROCIM 202110022381 20 40 5 65 

Ajuntament de Capolat P0804400J Redacció del DUPROCIM 202110024047 20 40 5 65 

Ajuntament de Castellar del 
Riu 

P0804900I Redacció del DUPROCIM 202110024767 20 40 5 65 

Ajuntament de la Quar P0817600J Redacció del DUPROCIM 202110026696 20 40 5 65 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

P0818000B Redacció del DUPROCIM 202110031562 35 30 0 65 

Ajuntament de Rubió P0818400D Redacció del DUPROCIM 202110020209 20 40 5 65 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

P0825600J Redacció del DUPROCIM 202110029058 20 40 5 65 

Ajuntament de Vilassar de 
Dalt 

P0821300A Redacció del DUPROCIM 202110021751 20 40 5 65 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Redacció del DUPROCIM 202110029864 25 30 8 63 

Ajuntament de Capellades P0804300B Redacció del DUPROCIM 202110028132 20 40 0 60 

Ajuntament de Casserres P0804800A Redacció del DUPROCIM 202110012462 20 40 0 60 

Ajuntament de Castellfollit 
de Riubregós 

P0805900H Redacció del DUPROCIM 202110015076 20 40 0 60 

Ajuntament de Copons P0807000E Redacció del DUPROCIM 202110021928 20 40 0 60 

Ajuntament de Montgat P0812500G Redacció del DUPROCIM 202110016607 20 30 10 60 

Ajuntament de Sant Martí 
de Tous 

P0822600C Redacció del DUPROCIM 202110029145 20 40 0 60 
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Ens NIF Actuació Núm. registre PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C Redacció del DUPROCIM 202110017120 20 40 0 60 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E Redacció del DUPROCIM 202110018049 20 40 0 60 

Ajuntament dels Prats de 
Rei 

P0816900E Redacció del DUPROCIM 202110023187 20 40 0 60 

Ajuntament d'Orpí P0815100C Redacció del DUPROCIM 202110019692 20 40 0 60 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E Redacció del DUPROCIM 202110015917 22 30 5 57 

 
Recurs: Plans d’Autoprotecció (PAU) i protocols 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 
Protocol del Casal de Joves al Parc de Can Badell, de Bigues 

i Riells. 
202110019165 20 40 60 

Ajuntament de Castellcir P0805400I Protocol de la Zona esportiva la Quintana. Castellcir. 202110026989 20 40 60 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J Protocol piscina municipal. Castellterçol. 202110013196 20 40 60 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 
Protocol Local Jaume Cullell de la Costa del Montseny. 

Fogars de Montclús. 
202110011866 20 40 60 

Ajuntament de la Granada P0809300G Protocol Centre cívic de la Granada. 202110013476 20 40 60 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C Protocol d'autoprotecció del Centre Cívic, la Pobla de Lillet. 202110023115 20 40 60 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C Protocol d'autoprotecció del Saló la Flor, la Pobla de Lillet. 202110023117 20 40 60 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C Protocol per a la piscina municipal de Monistrol de Calders 202110031400 20 40 60 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C Protocol per a l'escola municipal de Monistrol de Calders 202110031414 20 40 60 

Ajuntament de Navarcles P0813900H Protocol Complex esportiu tres Pins de Navarcles. 202110015081 20 40 60 

Ajuntament de Palafolls P0815400G Protocol del Teatre de Palafolls 202110026315 20 40 60 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A Protocol Edifici cultural Ateneu. Sant Fost de Campsentelles. 202110025564 20 40 60 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D Protocol escola Josep Gras. Sant Llorenç Savall. 202110031250 20 40 60 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A Protocol Biblioteca municipal de Sant Martí Sarroca. 202110025133 20 40 60 

Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G Protocol antic teatre de Sant Mateu de Bages. 202110011026 20 40 60 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I Protocol Institut- Escola de Sant Pere de Torelló. 202110029164 20 40 60 

Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B Protocol sala polivalent Sant Quintí de Mediona. 202110026480 20 40 60 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H Protocol Espai Ateneu de Sant Vicenç de Castellet. 202110022891 20 40 60 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 
Protocol camp de futbol municipal, de Sant Vicenç de 

Castellet. 
202110025576 20 40 60 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 
Protocol d'actuació de Pavelló esportiu municipal de Santa 

Coloma de Cervelló. 
202110011671 20 40 60 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 
Protocol en espai obert municipal de Santa Maria de 

Martorelles. 
202110029548 20 40 60 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 
Protocol Edifici Ajuntament i Centre cívic. Santa Maria de 

Martorelles. 
202110029553 20 40 60 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B Actualització PAU del Centre Cultural de la Roca del Vallès. 202110022054 30 25 55 

Ajuntament de Callús P0803700D Actualització protocol de l'ECORAIL. Callús 202110030453 10 40 50 

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 
PAU Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons. Cornellà de 

Llobregat. 
202110024639 40 10 50 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 
PAU Pavelló Poliesportiu Andrei Xepkin, Sant Feliu de 

Llobregat. 
202110024950 40 10 50 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 
PAU Mercat municipal de Can Vidalet. Esplugues de 

Llobregat. 
202110025095 40 10 50 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 
PAU Complex Socio Cultural i Esportiu Can Vidalet, 

d'Esplugues de Llobregat. 
202110025136 40 10 50 

Ajuntament d'Abrera P0800100J Protocol Mercat ambulant d'Abrera. 202110026204 20 25 45 

Ajuntament d'Abrera P0800100J Protocol Carnestoltes d'Abrera. 202110026206 20 25 45 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I Protocol Mercat municipal d'Arenys de Mar. 202110011937 20 25 45 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H Protocol Casa Consistorial de Sant Andreu de Llavaneres. 202110026872 20 25 45 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Protocol de les piscines municipals de Sant Joan de 

Vilatorrada. 
202110022774 20 25 45 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Protocol camp de futbol municipal de Sant Joan de 

Vilatorrada. 
202110022779 20 25 45 

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 
Protocol d'actuació en emergències del Pavelló d'esports 

Sant Josep. Sant Vicenç dels Horts. 
202110021930 20 25 45 

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 
Protocol d'actuació en emergències de l'edifici municipal La 

Foneria, de Sant Vicenç dels Horts. 
202110021945 20 25 45 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B Protocol Ajuntament, de Santa Perpètua de la Mogoda. 202110015134 20 25 45 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B Protocol Granja Soldevila, de Santa Perpètua de la Mogoda. 202110015433 20 25 45 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Protocol Festa de Sant Sebastià. Vallirana. 202110029858 20 25 45 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Protocol Castell de focs de la Festa de Sant Mateu. Vallirana. 202110029859 20 25 45 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E Actualització PAU Mercat municipal de Sant Adrià del Besòs. 202110013384 30 10 40 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 
Actualització PAU Poliesportiu de la Mina, de Sant Adrià del 

Besòs. 
202110013387 30 10 40 

Ajuntament de Mataró P0812000H Protocol Pistes atletisme. Mataró 202110030064 20 10 30 

Ajuntament de Mataró P0812000H Protocol Camp d'Hoquei. Mataró. 202110030066 20 10 30 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 
Protocol habitatges tutelats per a la gent gran . Edifici Telers, 

Terrassa. 
202110024476 20 10 30 

Ajuntament de Terrassa P0827900B Protocol edifici Glòries, Terrassa. 202110024495 20 10 30 
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Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Plans i programes de verificació d'activitats comunicades 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

P0801400C 
Pla de verificació d'activitats 

comunicades 
202110031185 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament d'Alella P0800300F 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202110028285 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 
Suport al programa de 2021 al 

2023 del Pla de verificació 
d'activitats 

202110028460 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Badia 
del Vallès 

P0831200A 
Redacció de plans, projectes i 

informes 
202110031621 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Bigues 
i Riells 

P0802300D 
Elaboració Pla d'Inspecció 

d'activitats i suport en la realització 
d'aquestes 

202110023319 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades Caldes de 
Montbui 

202110013594 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Calella P0803500H 
Pla i programa de verificació 

d'activitats comunicades de Calella 
202110028384 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de 
Castellví de Rosanes 

P0806500E Elaboració pla 2021-2024 202110016676 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 
Elaboració Pla de verificació 

d'activitats comunicades 
202110032089 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de 
Cubelles 

P0807300I 
Pla de verificació d'activitats 

comunicades 
202110026755 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Gualba P0809600J 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202110031530 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202110030742 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 
Pla d'activitats verificades de 

l'Esquirol 
202110032540 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Moià P0813700B 
Verificació de les activitats 

comunicades a l'Ajuntament de 
Moià 

202110029908 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

P0815800H 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202110030236 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 
Pla i programa de verificació 

comunicada a Polinyà 
202110022795 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Premià 
de Dalt 

P0823000E Actualització del Pla de verificació 202110021620 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

P0817100A 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202110025831 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

P0821600D 
Realitzar el pla de verificació 

d'activitats  2022-2023 
202110023026 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 
Plans de control i inspecció 
d'activitats comunicades al 

municipi de Sant Pere de Ribes 
202110025612 

No disposa de 
cens actualitzat 
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Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 
Control ex-post: Programa de 

verificació d’activitats comunicades 
municipals 

202110022888 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Vilada P0830000F 
Pla i programa de verificació 

d'activitats comunicades a Vilada 
202110023141 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 

Redacció de pla d'inspecció 
d'activitats comunicades i 

implantació de programa de 
verificació 

202110032341 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

P0826400D 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202110021468 

No disposa de 
cens actualitzat 

 

Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110026202 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
P0801300E 

Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110023735 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110015470 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de 
Castellví de la Marca 

P0806400H 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110030007 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110020797 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

P0820900I 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110027912 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de Sant 
Pol de Mar 

P0823500D 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110021076 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110011661 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110015427 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110020692 
DUPROCIM no 

homologat 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110023497 
DUPROCIM no 

homologat 
 

Recurs: Plans d’Autoprotecció (PAU) i protocols 
 

Ens NIF Actuació 
Núm.  

Registre PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament de Badia 
del Vallès 

P0831200A 
PAU llar d'infants i ludoteca. Badia 

del Vallès. EDUCACIÓ 
202110031642 

Pertany a un 
altre departament 

(*) 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 
Plans d'autoprotecció i protocols. 

Protocol de l'Ajuntament. 
202110015430 

Duplicitat de 
peticions 

(*) s’ha desestimat perquè d’acord amb les condicions de catàleg 2021 s’exclouen d’aquest recurs les 

escoles bressol 
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Vuitè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Plans i programes de verificació d'activitats comunicades 
 

Ens NIF Actuació 
Núm.  

Registre PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 
Verificació i control activitat escorxador 

conills 
202110023296 Exprés 

 
Recurs: Plans de protecció civil municipals – DUPROCIM 
 

Ens NIF Actuació 
Núm.  

Registre PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 
P0825000C Redacció del DUPROCIM 202110024654 Exprés 

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202110024250 Exprés 

 
Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 

23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0006076).- 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). 
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2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 
són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 

3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 
objecte d’aquest dictamen, aquest centre gestor ha elaborat els informes 
d’instrucció, que s’han incorporat a l’expedient i que contenen l’explicació de la 
forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes 
rellevants relatius a la mateixa instrucció, específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.  
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 
amb l’article 17 del règim del Catàleg. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 9 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 

d’Infraestructures i Espais Naturals d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim 
de la convocatòria del Catàleg 2021, el qual va examinar i validar l’esmentat 
informe, tal com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 
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Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes 
i informes, per a la realització de les actuacions 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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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 
           Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Cost total 

(EUR) 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

criteri 4 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Vallcebre 

P0829300C 
Actuacions per l’adequació 

dels habitatges de Cal 
Roser 

202110017135 21/Y/303486 
 

7.500,00 
 

15 25 12 20 72 

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 
Implantació de la masoveria 

urbana a la Colònia Artés 
202110028363 21/Y/303487 

7.500,00 
 

25 17 5 20 67 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 

Planificació de la 
rehabilitació de Cal Dimoni 

202120016773 21/Y/303488 8.700,00 25 15 2 20 62 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 
Estudi de viabilitat de 

cooperatives en cessió d’ús 
202110029081 21/Y/303489 

7.500,00 
 

15 30 15 0 60 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 

Alternatives d’habitatge 
cooperatiu al c/ Olèrdola 

202110022593 21/Y/303490 
7.500,00 

 
10 30 10 10 60 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A 

Estudi de la Reforma de 
l’edifici A. Machado per a la 
transformació en habitatge 

social 

202110022304 21/Y/303491 8.700,00 10 30 5 10 55 
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Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 
          Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Cost total 
(EUR) 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 

Estratègies per a la mobilització i 
intervenció d'habitatges desocupats i 
situacions anòmales en relació amb el 
règim disciplinari al municipi de Rubí  

202110032344 21/Y/303494 9.000,00 25 30 20 2 77 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 

Estratègies per a la gestió del parc 
d'habitatge social al municipi de 
Vilanova i la Geltrú 

202110029988 21/Y/303495 8.000,00 30 25 18 2 75 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Estratègies per a la mobilització i 
intervenció d'habitatges desocupats i 
situacions anòmales en relació amb el 
règim disciplinari al municipi de Mataró 

202110024886 21/Y/303496 9.000,00 25 30 18 2 75 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 
Estratègies sectorials de millora i 
rehabilitació del parc residencial al 
municipi del Masnou 

202110029480 21/Y/303497 18.000,00 25 25 18 5 73 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

P0816800G 
Estratègies per a la implantació del 
Projecte de rehabilitació d’habitatges al 
municipi d'El Prat de Llobregat 

202110028749 21/Y/303498 18.000,00 25 25 20 2 72 

Consell Comarcal 
del Moianès 

P0800317J 
Estratègies per a la creació de la Taula 
d'Habitatge del Moianès 

202110032567 21/Y/303499 8.000,00 30 15 20 5 70 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 
Estratègies per a la gestió del canvi 
d'ús de locals comercials en habitatges 
socials al municipi de Cardedeu 

202110017813 21/Y/303500 8.000,00 30 20 13 5 68 

_________________________________________ 
 
Criteri 1: Grau de viabilitat de l’assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica o de gestió 
Criteri 2: Grau de coherència i adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi 
Criteri 3: Grau d’impacte i continuïtat: capacitat tècnica i econòmica d’implementar les actuacions i de produir resultats esperats de forma sostenible 
Criteri 4: Nombre d’habitants de l’ens: preferència pels que tinguin menys població 
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Recurs: Programes d’actuació municipal d’habitatge 
         Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Cost total 
(EUR) 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 
Programa d'actuació municipal 

d'habitatge 
202110026405 21/Y/303505 9.500,00 30 19 16 10 75 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
P0809700H 

Programa d'actuació municipal 
d'habitatge 

202110032574 21/Y/303506 9.000,00 25 14 28 5 72 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 
Programa d'actuació municipal 

d'habitatge 
202110021672 21/Y/303507 9.000,00 15 22 28 5 70 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 
Programa d'actuació municipal 

d'habitatge 
202110030264 21/Y/303508 9.000,00 25 17 18 5 65 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 
Programa d'actuació municipal 

d'habitatge 
202110029050 21/Y/303509 8.500,00 25 17 20 2 64 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 
Programa d'actuació municipal 

d'habitatge 
202110008612 21/Y/303510 9.000,00 20 21 18 5 64 

 
__________________________________________________ 
 
Criteri 1: Grau de coherència: adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi 
Criteri 2: Grau d’impacte i continuïtat: capacitat d’implementar les actuacions i de produir resultats esperats de forma sostenible 
Criteri 3: Grau de viabilitat de l’assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica o de gestió 
Criteri 4: Nombre d’habitants de l’ens: preferència pels que tinguin més població 
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Recurs: Plans locals d’habitatge 
        Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Cost total 
(EUR) 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E Pla local d'habitatge 202110022781 21/Y/303515 27.500,00 20 17 30 10 77 

Ajuntament de La 
Roca del Vallès 

P0818000B Pla local d'habitatge 202110031460 21/Y/303516 27.500,00 25 16 20 10 71 

 
_____________________________________________ 
Criteri 1: Grau de coherència: adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi 
Criteri 2: Grau d’impacte i continuïtat: capacitat d’implementar les actuacions i de produir resultats esperats de forma sostenible 
Criteri 3: Grau de viabilitat de l’assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica o de gestió 
Criteri 4: Nombre d’habitants de l’ens: preferència pels que tinguin menys població 

 

b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 
  

Recurs: Plans locals d’habitatge 
 
          Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost total 
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 

Pla local 
d'habitatge 

202110017138 21/Y/303511 26.000,00 6.500,00 32.500,00 25 19 28 5 77 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
P0823100C 

Pla local 
d'habitatge 

202110025604 21/Y/303512 28.800,00 7.200,00 36.000,00 20 19 26 5 70 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 

Pla local 
d'habitatge 

202110032231 21/Y/303513 26.000 € 6.500,00 32.500,00 30 21 8 10 69 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 
Pla local 

d'habitatge 
202110024838 21/Y/303514 28.800 € 7.200,00 36.000,00 25 21 16 5 67 
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c) Mitjans propis: 
 
Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 
Adequació dels habitatges 

de Cal Mestre 
202110026920 21/Y/303492 25 25 2 20 72   

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 
Avaluació prèvia d’una 
promoció d’obra nova 

d’allotjament dotacional 
202110024458 21/Y/303493 25 30 10 0 65 

 

Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Navàs P0814000F 

Estratègies per a la mobilització i 
intervenció d'habitatges desocupats 
mitjançant la masoveria urbana al 

municipi de Navàs 

202110031712 21/Y/303501 30 30 13 10 83 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 
Estratègies per a l'elaboració d'un 
programa d'inspecció al municipi 

d'Igualada 
202110026735 21/Y/303502 30 20 20 5 75 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 

Estratègies per a la gestió del parc 
d'habitatge social, assequible i de 
qualitat  al municipi de Caldes de 

Montbui 

202110028821 21/Y/303503 20 25 20 5 70 

Ajuntament de Cercs P0826800E 
Estratègies per a la mobilització 

d'habitatges desocupats al municipi 
de Cercs 

202110029097 21/Y/303504 30 20 8 10 68 
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de 
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, 
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens 
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica 
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi 
presentat l’acceptació ni esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha 
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent 
renúncia. 
 
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport.  
 
2. Per a assistències que es fan amb mitjans propis: 

 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, com a 
màxim en el termini de 24 mesos comptats des de la data d’aquesta resolució. 

 
Per a assistències que es fan amb recursos externs:  

 La Diputació lliurarà el treball a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, dintre 
dels 3 mesos següents des de la seva entrega a la Diputació per part de 
l’adjudicatari. 

 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

 
5. En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 

l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard o 
per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos 
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establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si 
persisteixen els endarreriments esmentats quinze dies més, comptadors des de 
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir 
a la revocació del recurs. 

 
Cinquè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre 
gestor estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es 
concreten en: 
 

 Dedicació parcial de 3 advocades, 2 arquitectes, 1 tècnic de ciències socials i 1 
tècnica assessora d’anàlisi econòmic, en el cas del recurs ‘Estratègies sectorials 
d’habitatge’.  

 

 Dedicació parcial d’1 advocada, 1 arquitecta, 1 tècnica assessora d’anàlisi 
econòmic i 1 tècnic de ciències socials en el cas del recurs ‘Estudis d’actuacions 
d’habitatge i rehabilitació’. 

 
Sisè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Setè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han 

d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti 
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de 
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que es 
correspon al percentatge assumit per l’ens.  

 
2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada 

l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en 
el termini d’un mes. 

 
3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 

pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present dictamen. 

 
4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge 

de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb 
altres ajuts que l’ens rebi de la Diputació de Barcelona. 

 
Vuitè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
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Definició i abast dels treballs  
 
El contingut i abast de les actuacions estimades es corresponen a la definició genèrica que 
se’n fa en la fitxa corresponent de cada recurs del Catàleg de Serveis 2021, segons el seu 
codi. 
 
a) Plans locals d’habitatge (PLH):  
 
Redacció de plans locals d'habitatge, consistents en instruments de planificació reglada, de 
contingut analític, estratègic i propositiu, en els quals es defineixen les polítiques locals 
d'habitatge i el seu marc de concertació en un escenari temporal de sis anys. Els plans són 
elaborats per equips redactors externs, amb la participació tècnica i el lideratge polític de 
l'ens local. 
 
Codi del recurs Catàleg de serveis 2021: 21221 
 
b) Programes d’actuació municipal d’habitatge (PAMH): 
 

Redacció de programes d'actuació municipal d'habitatge consistents en instruments de 
planificació no reglada, de contingut analític, estratègic i propositiu, en els quals es 
defineixen les polítiques locals d'habitatge per a municipis petits. Els programes són 
elaborats per professionals externs, amb la participació tècnica i el lideratge polític de l'ens 
local. 
 
Codi del recurs Catàleg de serveis 2021: 21233 
 
c) Estratègies sectorials d’habitatge 
 
Suport a la realització de treballs de caràcter estratègic adreçats a desenvolupar treballs 
sectorials específics de forma prèvia a l'estudi i implementació d'una actuació o programa 
orientat a l'ampliació de l'oferta d'habitatge assequible. Els treballs tindran per objecte 
l'anàlisi, diagnosi i proposta d'alternatives per a facilitar la presa de decisions. Els estudis 
han de respondre preferentment a alguns del àmbits sectorials següents: 
 
- Estratègies per a la mobilització i optimització del parc públic d'habitatges 
- Estratègies per a la promoció d'habitatges 
- Estratègies per a la rehabilitació d'habitatges públics o privats 
- Estratègies per a la mobilització i intervenció d'habitatges desocupats i situacions 

anòmales 
- Estratègies per a la gestió d'habitatges. 
 
Codi del recurs Catàleg de serveis 2021: 21107 

 
d) Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 
 
Suport a la realització de treballs de caràcter propositiu adreçats a definir i desenvolupar 
estudis de viabilitat des d'una perspectiva arquitectònica, urbanística, jurídica i econòmica. 
Les propostes presentades hauran de respondre a alguns dels epígrafs següents: 
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- Estudis de viabilitat d'obra nova en solars municipals 
- Estudis de viabilitat de rehabilitació d'habitatges municipals o cedits 
- Estudis de viabilitat de cooperatives en cessió d'ús en solars municipals 
- Estudis de viabilitat de masoveria urbana d'habitatges municipals o cedits 
 

Codi del recurs Catàleg de serveis 2021: 21113 
 

En el cas que s’esgotés el termini d’execució del contracte sense haver pogut finalitzar els 
treballs, es procedirà a la resolució de l’assistència. 
 
Compromisos de les parts  
 
Els compromisos específics de l’ens destinatari i de la GSHUA per a la realització d’aquests 
recursos es concreten d’acord amb la següent formulació: 
 
Per part de la Diputació de Barcelona, GSHUA: 
 
1. Assumir el desenvolupament del conjunt de treballs que configuren l’assistència, la seva 

gestió, supervisió i coordinació, així com la seva contractació i pagament, si s’escau. 
2. Designar una interlocutora tècnica (tècnica gestora), per tal de participar en el seguiment 

dels treballs.  
3. Aportar el posicionament de la GSHUA en relació als continguts dels treballs. 
4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis 

establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies. 
5. Assessorar a l’ens local sobre les limitacions ús i tractament derivades de la normativa 

de protecció de dades. 
6. Realitzar (prèvia autorització per part de l'Ajuntament) les gestions per a obtenir dades 

que gestiona la pròpia corporació.  
 

Per part de l’ens local:  
 

1. Designar les persones interlocutores polítiques i tècniques de referència, per tal de 
participar en el seguiment dels treballs.  

2. Aportar la informació pròpia prèvia requerida, i aquella altra que es pugui requerir en el 
decurs dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format que es 
concreti en cada cas.  

3. Realitzar en nom propi les gestions amb tercers organismes (empreses 
subministradores, Agència de l’Habitatge, etc.) per a l’obtenció de dades que siguin 
requerides per al desenvolupament dels treballs. 

4. Autoritzar formalment a la GSHUA per a sol·licitar dades gestionades des de Diputació 
de Barcelona i els seus organismes autònoms.  

5. Aportar el posicionament tècnic i polític de l’ens destinatari en relació als continguts del 
treball. 

6. Realitzar tasques de comprovació i validació de dades quan sigui necessari per al 
desenvolupament dels treballs.  

7. Garantir la participació de l’Ajuntament - per mitjà de personal amb perfil tècnic i 
responsabilitats adequats - en les reunions de seguiment, sessions de treball i sessions 
formatives i de capacitació específiques de l’assistència. 
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8. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis 
establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies. 

9. Assumir la responsabilitat que es pugui derivar en relació a la utilització de les dades 
amb algun grau de protecció.  

 
Contingut específic de l’actuació  
 
En el cas de contractació per procediment obert, el centre gestor informarà l’ens destinatari 
que pot consultar les característiques de la licitació en el moment de la seva publicació al 
perfil del contractant. Es notificarà l’adjudicació del contracte a l’ens destinatari. 
 
En el cas de contractació per contracte menor, es notificarà oportunament a l’ens destinatari 
de les característiques de la contractació en el moment de la seva adjudicació. 
 
En el cas d’actuacions desenvolupades amb mitjans propis, el centre gestor informarà l’ens 
destinatari del contingut específic de l’actuació de forma prèvia a l’inici dels treballs.  
 
Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb el que disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades” es comunica que la informació 
general relativa a l’article 28 de l’esmentat reglament, i d’acord amb l’article 33 de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les dades que es derivin 
del contingut del present contracte, es troba a disposició de l’Ajuntament en l’enllaç següent: 
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades. 
 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 
publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la Seu 
Electrònica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

 
Novè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 

 

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 
Estudi de rehabilitació casa 

carrer Bona Sort 32 
202110029447 15 17 2 20 54  

Ajuntament de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 
Estudis d'actuacions d'habitatge 

i rehabilitació 
202110031483 5 20 17 10 52 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 
Estudi viabilitat habitatges 

plurifamiliars carrer Barcelona 
202110032502 15 7 10 20 52 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 
Estudi viabilitat d'obra nova en 

solars municipals 
202110027915 5 25 2 20 52 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 
Rehabilitació de l'edifici de l'antic 

Ajuntament per fer habitatges 
202110032712 20 7 5  20 52 

Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 
Estudi sobre la possibilitat 

d'implementar la masoveria 
urbana al municipi 

202110029984 15 25 10 0 50 

Ajuntament de Teià P0828100H 

Estudi viabilitat (proposta de 
promoció) habitatges HPO en el 

c El Cim, c Fivaller (18 
habitatges) 

202110032069 5 25 0 20 50 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 

Estudi de viabilitat de 
cooperatives en cessió d'ús a 

dos solars municipals i estudi de 
masoveria urbana 

202110030891 10 25 15 0 50 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

P0802700E 
Promoció d'habitatges 

assequibles 
202110025317 15 7 0 20 42 

Ajuntament de Gurb P0809900D 

Estudi de viabilitat per la 
construcció d'un edifici 

d'habitatges en solar municipal 
C/ Ponent 

202110024695 10 12  0 20 42 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 
Estudi d'habitatges dotacionals 

al carrer Vic 
202110019435 15 4 2 20 41 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B Projecte edificació Riera 9 202110029556 15 15 10 0 40 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Estudis de viabilitat de 

cooperatives en cessió d'ús en 
solars municipals 

202110028763 15 7 5 10 37 
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Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Canet de 
Mar 

P0803900J 

Anàlisi i diagnosi solar 
equipament municipal 

d'habitatge dotacional al carrer 
Romaní 

202110030954 15 7 2 10 34 

 
Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Tordera P0828400B 
Estratègies per a la gestió 
d'habitatges a Tordera 

202110029646 20 25 16 5 66 

Ajuntament de Cardona P0804600E 
Gestió del parc d'habitatges a 
Cardona 

202110028404 30 15 10 10 65 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C 
Estratègies per a la gestió 
d'habitatges assequibles i de 
qualitat 

202110029066 20 25 15 5 65 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 

Estratègia sectorial: mobilització 
i intervenció en habitatges 
desocupats i situacions 
anòmales 

202110021695 30 15 10 10 65 

Ajuntament d'Artés P0801000A 
Rehabilitació nucli antic i carrer 
Raval 

202110021085 25 15 15 10 65 

Ajuntament de Sallent P0819000A 
Estratègies sectorials 
d'habitatge 

202110029043 20 20 13 10 63 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B Activació parc desocupat 202110029560 30 20 10 2 62 

Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

P0813500F 

Estudi i Diagnosi del parc 
residencial municipal de 
Montornès del Vallès i 
estratègies per a la seva 
rehabilitació. 

202110030970 25 20 10 5 60 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 
Estratègies sectorials 
d'habitatge: rehabilitació 
d'habitatges públics i privats 

202110032518 15 20 13 10 58 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 
Estudi i diagnosi dels habitatges 
desocupats a Sant Cebrià de 
Vallalta 

202110032157 20 20 8 10 58 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 
Estratègies per a la rehabilitació 
d'habitatges privats 

202110031253 15 20 10 10 55 
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Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 
Estudi sobre el cens i 
estratègies dels habitatges 
desocupats del Garraf 

202110027704 15 15 20 2 52 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 
Rehabilitació al barri de Ca 
d’Anglada 

202110024455 15 25 10 2 52 

Ajuntament de Sant Julià 
de Cerdanyola 

P0831100C 

Estratègia per a la mobilització i 
intervenció d'habitatges 
desocupats i situacions 
anòmales 

202110030100 20 15 5 10 50 

Ajuntament del Brull P0802600G 
Transformació cap a un ús 
d'habitatge 

202110024519 20 15 5 10 50 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 

Estudi d'identificació i 
estratègies de mobilització i 
intervenció d'habitatges 
desocupats i en situacions 
anòmales dels municipis de de 
la zona Nord de la comarca del 
Baix Llobregat: Abrera, Castellví 
de Rosanes, Collbató, Sant 
Esteve Sesrovires, Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, 
Cervelló, Vallirana, Corbera de 
Llobregat i La Palma de Cervelló 

202110025546 15 7 26 2 50 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 
Estratègia de l'Habitatge per 
Primera Residència a Gallifa 

202110029357 20 12 5 10 47 

Ajuntament de Mura P0813800J Intervenció habitatges buits 202110028106 20 12 5 10 47 

Ajuntament de Gurb P0809900D 
Estudi d'estratègies sectorials 
per la construcció d'un edifici 
d'habitatges a Gurb 

202110024720 20 12 5 10 47 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P0823600B 
Redacció inventari i diagnosi 
dels habitatges buits a Sant 
Quintí de Mediona 

202110025081 20 12 5 10 47 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 
Diagnosi parc privat d'habitatges 
barri nord i barri sud a Sant Just 
Desvern 

202110023772 15 20 5 5 45 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 
Estudi sobre l'habitatge a 
l'Esquirol 

202110031690 20 12 0 10 42 
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Recurs: Programes d’actuació municipal d’habitatge 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 
Programa d'actuació municipal 

d'habitatge- PAMH 
202110026271 25 14 18 5 62  

Ajuntament d'Olost P0814800I 
Pla d'habitatge del municipi 

d'Olost 
202110032646 20 17 20 2 59  

Ajuntament de Masquefa P0811800B 
Programa d'actuació municipal 

d'habitatge 
202110025900 25 15 6 10 56  

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 
Mesures de creació d'habitatge 

assequible 
202110026816 15 17 20 2 54  

Ajuntament del Bruc P0802500I Pla d'Habitatge Social del Bruc 202110029430 15 25 10 2 52 

Ajuntament de Subirats P0827300E 
Programa d'actuació d'habitatge 

de Subirats 
202110027300 15 12 18 5 50 

 
Recurs: Plans locals d’habitatge 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

P0807100C Pla local d'habitatge 202110014676 17 19 20 10 66  

Ajuntament de Sitges P0827000A Pla local d'habitatge 202110032302 25 17 18 5 65 

Ajuntament de Vilassar 
de Mar 

P0821700B Pla local d'habitatge 202110031267 25 19 8 10 62 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Pla local d'habitatge de Vallirana 202110019312 17 13 20 10 60 

Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

P0812400J 
Redacció de plans, projectes i 

informes 
202110021348 30 19 6 5 60 

Ajuntament de Martorell P0811300C Pla local d'habitatge de Martorell 202110029960 25 21 8 5 59 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E 
Pla local d'habitatge de Premià 

de Dalt 
202110018393 17 21 10 10 58 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
Plans locals d'habitatge Caldes 

de Montbui 
202110028831 17 19 10 10 56 

Ajuntament 
d’Esparreguera 

P0807500D Revisió del pla local d'habitatge 202110032280 20 15 8 10 53 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C Pla local d'habitatge 202110024274 20 8 10 10 48 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Onzè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 

 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Estudis rehabilitació de la 
Rectoria de Sant Andreu 

de Castellcir 
202110029294 

Els habitatges no 
estaven cedits a 

l’Ajuntament 

 
Dotzè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Programes d’actuació municipal d’habitatge 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P0823600B 
Identificació habitatges 
buits a Sant Quintí de 
Mediona i estratègies 

202110026486 

Tàcit (en no 
respondre el 

requeriment en el 
termini establert) 

Ajuntament de Tiana P0828200F 
Programes d'Actuació 
municipal d'habitatge 

202110017715 

Tàcit (en no 
respondre el 

requeriment en el 
termini establert) 

 
Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 

 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 
Estudis d'actuacions 

d'habitatge i rehabilitació 
202110019881 Desistiment tàcit 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 
Definició d'una Àrea de 
Conservació Integral al 

Barri del Palau de Mataró 
202110024859 Desistiment tàcit 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 

Estudis d'actuacions 
d'habitatge i rehabilitació 

202110031998 Desistiment tàcit 

 
Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 
 

  
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 
Estudi Edifici Vivenda 

Social Bruc del Mig 18-22 
202110029422 Desistiment tàcit 
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Tretzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Catorzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim del 
Catàleg, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 

 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, del 
Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0006077).- 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 
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- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 
amb l’article 17 del règim de la convocatòria. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 9 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 

d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim 
de la convocatòria del Catàleg 2021, el qual va examinar i validar l’esmentat 
informe, tal com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i 
informes, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el 
marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 
 
             Imports amb IVA inclòs  

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Riubregós 
P0805900H 

Modificacions puntual de les 
normes subsidiàries de 

planejament 
202110027883 21/Y/303576 26 24 0 20 70 26.620,00   

Ajuntament de Sant 
Agustí de Lluçanès 

P0819400C 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no 
urbanitzable 

202110032674 21/Y/303577 26 24 0 20 70 27.830,00  
 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 
Modificacions puntuals de les 

Normes de planejament 
urbanístic de l'Espunyola 

202110032543 21/Y/303578 30 18 0 20 68 22.990,00   

Ajuntament d'Olvan P0814300J 

PE de catàleg de masies, 
cases rurals i altres 

construccions en SNU i 
modificació puntual de NNSS 

associada 

202110031648 21/Y/303579 26 22 0 20 68 44.770,00   

Ajuntament de Malla P0811000I 
Modificació puntual de les 

normes subsidiàries de 
planejament de Malla 

202110030808 21/Y/303580 26 21 0 20 67 22.990,00 
  

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 
Redacció del  avanç de POUM 

de Castellolí 
202110021574 21/Y/303581 22 25 0 20 67 32.760,00 
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Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d’urbanisme i regeneració urbana 
 

Imports amb IVA  inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de 
Vilanova de Sau 

P0830400H 
DIES sobre l'estat actual de les 

NNSS del planejament municipal 
202110011890 21/Y/303538 22 21 3 20 66 15.730,00 

Ajuntament de 
Castellví de Rosanes 

P0806500E 
Criteris per a la redacció del nou 
planejament general de Castellví 

de Rosanes 
202110023738 21/Y/303539 22 21 0 20 63 16.456,00 

  

Ajuntament de Vilada P0830000F 
Estat de desenvolupament i 

viabilitat del planejament general 
municipal de Vilada 

202110029887 21/Y/303540 22 18 3 20 63 15.730,00 
  

Ajuntament de Santa 
Maria de 

Palautordera 
P0825900D 

Colònia agropolitana a Can 
Balada. Estratègia urbanística per 
a possibilitar la seva implantació 

202110032288 21/Y/303541 18 18 15 10 61 12.100,00 
  

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 
Pla Director del Districte Zero: 

Diagnosi i estratègies de 
desenvolupament 

202110024810 21/Y/303542 22 24 15 0 61 17.545,00 
  

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

P0805200C 
Efectes de l'anul·lació del POUM i 

el retorn a les NNSS de 1985 
202110030573 21/Y/303543 22 21 0 15 58 17.545,00   

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues 

P0820500G 
Redacció de document estratègic 
davant problemàtica de densitat 
d'habitatges dels PAU del POUM 

202110025648 21/Y/303544 18 18 0 20 56 16.456,00 
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Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuaci
ó total 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de Fogars 
de la Selva 

P0808100B 
Regularització urbanització 

Can Camps 
202110032121 21/Y/303545 18 21 8 20 67 17.545,00 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau 

P0819800D 

Estudi de desenvolupament 
urbanístic de la 

urbanització PAU-1 La 
Serra 

202110028424 21/Y/303546 18 24 3 20 65 15.125,00 

 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 
DIES urbanització Les 

Codines 
202110019899 21/Y/303547 18 21 3 20 62 15.125,00  

Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles 

P0820800A 

Diagnosi i estratègies 
d'actuació urbanística dels 

PAUS 12, 14 i 15 de la 
Conreria 

202110032029 21/Y/303549 18 27 3 10 58 17.545,00 

 

 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
Criteri 1: Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud 
Criteri 2: Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud 
Criteri 3: Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc 
Criteri 4: Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
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Recurs: Disseny de l'Agenda Urbana Local 
 
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 

Agenda urbana de la 
Mancomunitat 

intermunicipal de la Conca 
d'Òdena 

202110024394 21/Y/303532 25 17 25 21 88 32.670,00 

Ajuntament de Mataró P0812000H Agenda urbana de Mataró 202110030748 21/Y/303533 25 21 25 5 76 27.225,00 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C Agenda urbana de Martorell 202110029962 21/Y/303534 25 25 22 0 72 18.150,00 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Agenda urbana de 

Masquefa 
202110031338 21/Y/303535 25 22 17 5 69 16.335,00 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 
Agenda Urbana de Sant 

Cugat del Vallès 
202110032484 21/Y/303536 25 12 25 5 67 27.225,00 

Ajuntament de Canet 
de Mar 

P0803900J 
Agenda urbana de Canet 

de Mar 
202110029683 21/Y/303537 25 17 17 0 59 16.335,00 

_____________________________________________________________ 
 
Criteri 1: Justificació de la sol·licitud i antecedents 
Criteri 2: Grau de de problemàtica social, econòmica i ambiental de l’àmbit o municipi   
Criteri 3: Grau de corresponsabilitat de l’ens en el desenvolupament de l’actuació  
Criteri 4: Grau de concertació territorial 
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b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 
 
 

 Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 
 
              Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Cost 
TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Aportació 
Ens local 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F 

Redacció de l'avanç 
de POUM 

202110024683 21/Y/303558 30 30 0 10 70 38.720,00 27.104,00 11.616,00 

Ajuntament de 
Font-rubí 

P0808400F 
PEM en SNU i MP de 
NNSS associada. Doc 
per aprovació inicial 

202110015359 21/Y/303570 30 25 3 10 68 48.400,00 33.880,00 14.520,00 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 

Modificació puntual 
POUM en l'àmbit del 
PE-snu-3 "Ampliació 

equipaments" de 
Subirats 

202110030155 21/Y/303574 30 27 5 5 67 35.090,00 24.563,00 10.527,00 

Ajuntament 
d'Olost 

P0814800I 
Modificació puntual 
del POUM PAU 1 

Antic camp de futbol 
202110031987 21/Y/303575 30 27 0 10 67 30.250,00 21.175,00 9.075,00 
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en el 

termini de 3 mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de 
l’adjudicatari. 

3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 
l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard o 
per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos 
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si 
persisteixen els endarreriments esmentats quinze dies més, comptadors des de 
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir 
a la revocació del recurs.  
 

Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat.  
 
Cinquè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. Els ens destinataris aportaran els imports en euros indicats en el següent quadre, 

que es corresponen als percentatges dels imports d’adjudicació indicats: 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
 

2. Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la 
present concessió, els ens destinataris han d’acreditar davant de la Diputació 
l’adopció d’un acord per finançar la seva part del cost del projecte corresponent, 
mitjançant la tramitació electrònica del document normalitzat. L'ens local haurà de 
comprometre el cofinançament, aportant el certificat de disponibilitat pressupostària 
corresponent en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l'estimació de 
l'actuació. 

 
3. La Diputació comunicarà a cadascun dels ens l’adjudicació dels contractes en 

desplegament d’aquest dictamen per tal que els ens destinataris procedeixin a 
transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general en el termini 
d’un mes, a comptar des de la data de recepció d’aquesta comunicació, els imports 
indicats en el quadre de cofinançament del punt 1. i que es corresponen als 
percentatges de finançament assumits per cada ens destinatari i recurs. 

 
4. En el cas que el cost final dels projectes indicats tinguin alguna variació respecte 

del seu pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els 
percentatges que figuren en el present dictamen. 

 
5. En el cas que algun ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al 

percentatge de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no 
ingressat amb altres ajuts que l’ens rebi de la Diputació de Barcelona 

 
Sisè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 

 Definició i abast dels treballs  
 

El contingut i abast de les actuacions estimades es corresponen a la definició genèrica 
que se’n fa en la fitxa corresponent de cada recurs del Catàleg de Serveis 2021, segons 
el seu codi.  

 

xifres lletres

Planejament urbanístic per a 

petits municipis
30%

Ajuntament de Font-rubí PEM en SNU i MP associada. Doc. per 

Aprovació Inicial

14.520,00 catorze mil cinc cents vint 30%

Ajuntament d'Olost Modificació puntual del POUM PAU 1 

Antic camp de futbol

9.075,00 nou mil setanta cinc 30%

Ajuntament de Santa Maria d'Oló Redacció de l'Avanç de POUM 11.616,00 onze mil sis cents setze 30%

Ajuntament de Subirats Modificació puntual POUM en l'àmbit 

del PE-SNU-3 "Ampliació 

equipaments" de Subirats

10.527,00 deu mil cinc cents vint-i-set 30%

Import cofinançat (xifres)
Ens destinatariRecurs i Actuacions % 
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A) Disseny de l'Agenda Urbana Local: Codi 21077 
 
B) Planejament urbanístic per a petits municipis: Codi 21203 
 
C) Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbana: Codi 21070 
 
D) Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits: Codi 21106 

  
En el cas que s’esgotés el termini d’execució del contracte sense haver pogut finalitzar 
els treballs, es procedirà a la resolució de l’assistència    

 

 Compromisos de les parts (Poden ser els mateixos per a cada recurs o específics per 
cada recurs) 

 
Per part de la Diputació de Barcelona: 

 
1. Assumir el desenvolupament del conjunt de treballs que configuren l’assistència, la 

seva gestió, supervisió i coordinació, així com la seva contractació i pagament, si 
s’escau 

2. Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment 
dels treballs 

3. Aportar el posicionament de la GSHUA en relació amb el contingut dels treballs 
4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els 

terminis establerts, i amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies 
 

Per part de l’ens local:  
 

1. Designar els interlocutors polítics i tècnics de referència, per tal de participar en el 
seguiment dels treballs 

2. Aportar la informació prèvia requerida, i aquella altra que es pugui requerir en el 
decurs dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format que es 
concreti en cada cas 

3. Aportar el posicionament tècnic i polític de l’ens destinatari en relació amb els 
continguts del treball 

4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els 
terminis establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies 

5. En assistències que així ho requereixin, tramitar els documents lliurats corresponents 
a les diferents fases de treball, d’acord amb la legislació vigent, realitzant els actes i 
les gestions administratives corresponents (acords d’aprovació, informació pública, 
requeriment d’informes, publicació, comunicació i notificació dels acords, etc.) en un 
termini no superior a 2 mesos des dels referits lliuraments. 

 

 Contingut específic de l’actuació 
 

En el cas de contractació per procediment obert simplificat, el centre gestor informarà 
l’ens destinatari que pot consultar les característiques de la licitació en el moment de la 
seva publicació al perfil del contractant. Es notificarà l’adjudicació del contracte a l’ens 
destinatari. 
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En el cas de contractació per contracte menor, es notificarà oportunament a l’ens 
destinatari de les característiques de la contractació en el moment de la seva 
adjudicació. 

 
En el cas d’actuacions desenvolupades amb mitjans propis, el centre gestor informarà  
l’ens destinatari del contingut específic de l’actuació de forma prèvia a l’inici dels treballs.  

 
Protecció de dades de caràcter personal  

   
D’acord amb el que disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades”  es comunica que la informació 
general relativa a l’article 28 de l’esmentat reglament, i d’acord amb l’article 33 de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les dades que es derivin 
del contingut del present contracte, es troba a disposició de l’Ajuntament en l’enllaç següent: 
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades. 
 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació amb el 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 
publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la 
Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

 

Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
 

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 
 

Ens NIF Actuació 
Núm Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 
Pla especial urbanístic concreció 
d'usos equipament ajuntament i 

Monestir 
202110025498 26 19 0 20 65  

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 
construccions en SNU de 

Sobremunt 

202110030417 26 19 0 20 65  

Ajuntament de Mura P0813800J Avanç de POUM 202110023643 26 18 0 20 64  

Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt 

P0816400F 
Pla especial de protecció zona 

d'horts 
202110031754 26 22 6 10 64 

 

Ajuntament del Brull P0802600G 
Modificació puntual de les 

normes subsidiàries de sol urbà 
del nucli del Brull 

202110024480 26 18 0 20 64 
 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 
Modificació puntual del POUM 

en l'àmbit de la Bòbila 
202110024247 26 30 3 5 64  

Ajuntament del Bruc P0802500I 
Modificació NNSS zona 

esportiva del Bruc 
202110031051 26 27 0 10 63  

Ajuntament de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 

construccions en SNU i 
MPPGOU associada 

202110024357 26 27 0 10 63 
 

Ajuntament de les Masies 
de Roda 

P0811500H 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 
construccions en SNU i MP 

POUM associada 

202110023214 18 24 0 20 62 
 

Ajuntament de Castellbell 
i el Vilar 

P0805200C 
Pla especial de catàleg de 

masies, cases rurals i altres 
construccions en SNU/MPNNSS 

202110025724 30 27 0 5 62  

Ajuntament de Seva P0826900C Avanç de POUM 202110027420 26 30 0 5 61 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 
Pla especial urbanístic variant 

d'accés a la carretera de 
Castellar d’Índies 

202110023639 26 27 3 5 61 
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Ens NIF Actuació 
Núm Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Sant Martí 
de Tous 

P0822600C 
PE de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en 

SNU 
202110031554 26 22 3 10 61 

Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor 

P0823400G 
Modificació puntual del POUM 

per qualificar zona verda i 
equipament 

202110031008 30 25 0 5 60 

Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 
Modificació puntual de les NSP 
a l'àmbit del polígon industrial el 

Mas 
202110027112 30 24 0 5 59 

Ajuntament de Santa Fe 
del Penedès 

P0824900E 
Modificació puntual i subsanació 
d'errades del POUM de Sta. Fe 

del Penedès 
202110029403 18 21 0 20 59 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 
Redacció del pla especial de 

reforma interior camp de futbol 
de Monistrol de Calders 

202110027041 18 20 0 20 58 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 
Modificació pla d'ordenació 

urbanística municipal 
202110027045 18 19 0 20 57 

Ajuntament de Gaià P0808900E 
Revisió i modificació de les 

NNSS de planejament de Gaià 
202110015325 18 19 0 20 57 

Ajuntament de Cardona P0804600E 
Pla parcial residencial 01 

Colònia Arquers 
202110031572 26 21 3 5 55 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 

Modificació puntual del PGOM 
per a l'adequació de les zones 

verdes de la urbanització 
Comabella 

202110026351 18 27 0 10 55 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

P0823900F 

PE de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en 
SNU i modificació puntual de 

PGO associada 

202110029641 18 17 0 20 55 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 

PE catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en 

SNU i modificació puntual NNSS 
associada 

202110031736 18 16 0 20 54 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 
Modificació puntual del POUM , 

Equipaments i espais lliures 
202110030144 26 22 0 5 53 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 
Modificació puntual del POUM 

en la zona Cementiri 
202110032859 18 14 0 20 52 

Ajuntament de Sant Julià 
de Cerdanyola 

P0831100C Avanç de POUM 202110023163 14 16 0 20 50 
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Ens NIF Actuació 
Núm Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C Avanç de POUM 202110009776 18 21 0 10 49 

Ajuntament de 
Montesquiu 

P0813000G Avanç de POUM 202110026574 18 18 0 10 46 

Ajuntament de Cercs P0826800E 
Modificació puntual del POUM 
per correcció de desajustos a 

Cercs 
202110029188 18 18 0 10 46 

Ajuntament d'Avià P0801100I 
Recurs tècnic pla especial 

Coloma 
202110030502 18 17 0 10 45 

Ajuntament de Gurb P0809900D 

PE de catàleg  masies, cases 
rurals i altres construccions en 
SNU i modificació puntual de 

NNSS associada 

202110028210 18 22 0 5 45 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 

PE de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en 
SNU i modificació de POUM 

associada 

202110031989 18 14 3 10 45 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P0823600B Redacció avanç de POUM 202110025111 18 16 0 10 44 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 
Modificació planejament general 
reserva de places d'aparcament 

en llicències 
202110022137 18 19 0 5 42 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 
Pla especial urbanístic entorn 

del riu d'Agost 
202110030688 18 19 0 5 42 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 

Modificació de les normes 
urbanístiques del PGM referent 
al nombre màxim d'habitatges 

per parcel·la 

202110031249 22 12 3 5 42 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 
Modificacions puntuals del 

POUM d'Ullastrell 
202110032186 18 14 0 10 42 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 

Pla especial del catàleg de 
masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no 
urbanitzable 

202110027156 18 19 0 5 42 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 
Modificació puntual del POUM a 

la zona de Can Colomer 
202110019430 18 12 0 10 40 

Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta 

P0822500E 
Obertura de l'avinguda Sant 
Llorenç en el punt del PMU3 

202110032510 18 12 0 5 35 

Ajuntament de Calders P0803400A 
Modificació puntual POUM 
carrer Manresa de Calders 

202110026330 6 12 0 10 28 
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Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d’urbanisme i regeneració urbana 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada 

P0822500E 
Estudi per la regeneració urbana 
de l'àmbit de les fàbriques Bures 

i Borràs 
202110022694 18 18 8 10 54 

 

Ajuntament de Mataró P0812000H 
Dies de regeneració urbana als 
barris de  Palau i l'Escorxador i 

Rocafonda 
202110032182 26 18 8 0 52  

Ajuntament de Calaf P0803100G 
Pre-estudi modificació POUM de 

Calaf 
202110026769 14 21 0 15 50  

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau 

P0819800D 
Adequació del POUM a la 
realitat municipal actual: 

diagnosi i estratègies 
202110024748 16 14 0 20 50 

Ajuntament de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 
Entorn natural del riu Ripoll, 
directrius per a la regulació 

urbanística 
202110023053 18 21 5 5 49 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 
Directrius per a l'obertura del 

carrer del mig al Figaró 
202110018047 14 14 0 20 48 

Ajuntament de Sallent P0819000A 
Propostes de desenvolupament 

del barri del Guix de Sallent 
PAU-2 

202110019814 20 18 0 10 48 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 
Diagnosi i estratègies per a la 

unitat d'actuació del carrer Molí 
202110023360 14 12 0 20 46 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G 
Estudi urbanístic del nucli de 

Salo 
202110021107 14 12 0 20 46 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 

Diagnosi i estratègies 
d'urbanisme per resoldre la 

problemàtica de l'entorn urbà de 
la Porta Sud 

202110024818 22 24 0 0 46 

Ajuntament de Castellfollit 
del Boix 

P0805800J 
Propostes d'ordenació d'un 

aparcament i equipaments a 
Castellfollit del Boix 

202110029742 14 10 0 20 44 

Ajuntament de Gavà P0808800G 
Estudi per determinar possibilitat 
de generació d'habitatge protegit 

en sòl urbà consolidat 
202110029740 22 12 5 5 44 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 
Diagnosi i estratègies per a la 

revisió del POUM de 
Vallromanes 

202110027038 14 14 0 15 43 
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Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 
Estudi urbanístic del nucli del 

Pont de Vilomara 
202110024299 14 14 0 15 43 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 
Anàlisi de la problemàtica per 
desenvolupar el PMU 1 "Can 

Botella" 
202110017726 14 16 0 10 40 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 
Estudi d'actuacions de millores 
urbanístiques i de regeneració 

del barri de la Rodera 
202110031266 14 10 0 15 39 

Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles 

P0820800A 
Propostes per al 

desenvolupament del POUM de 
Sant Fost de Campsentelles 

202110032048 14 14 0 10 38 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I DIES Polígon industrial la Bòbila 202110027670 14 21 3 0 38 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 

Diagnosi per identificar les 
edificacions en situació de volum 
disconforme i determinar el seu 

abast 

202110023156 14 14 0 10 38 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 
Criteris d'ordenació de l'espai 
fluvial dels torrents de Sant 

Quirze 
202110027716 14 16 0 5 35 

 

 
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 
Modificació puntual de la 

urbanització del sector 3 Masia 
del Solà 

202110024794 18 14 3 20 55 
 

Ajuntament de Rellinars P0817800F DIES urbanització Les Serres 202110019675 10 21 0 20 51 
 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 
Modificació puntual del POUM 

en l'àmbit del Servitge 
202110032857 18 12 0 20 50 

Ajuntament del Bruc P0802500I 
Estudi socio-econòmic 

Montserrat Parc 
202110029437 14 16 0 20 50 

Ajuntament del Bruc P0802500I 
Projecte de reparcel·lació 

econòmica urbanització Bruc 
Residencial 

202110029433 14 14 0 20 48 
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Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 
Diagnosi i estratègies d'actuació 

al barri de la Rodera 
202110032452 10 21 0 15 46 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 
Estudi de les urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics del 

Garraf 
202110027712 10 21 13 0 44 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 
Redacció del projecte de 

reparcel·lació PAU núm. 3 
urbanització Plana Novella 

202110027229 14 12 0 15 41 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

P0820900I 
Projecte de reparcel·lació 

econòmica de la Unitat 
d'Actuació 6.13 "Racó del Bosc" 

202110016196 14 12 3 10 39 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 
Projecte de reparcel·lació de 

Can Cabot 
202110028419 14 12 0 10 36 

Ajuntament de Molins de 
Rei 

P0812200D 
Projecte de reparcel·lació PAU 

Vallpineda 
202110025968 14 12 0 5 31 

 
 

Recurs: Disseny de l'Agenda Urbana Local 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 
Agenda Urbana de Torrelles de 

Llobregat 
202110032732 22 15 17 3 57 

 

Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt 

P0810600G Agenda urbana de Lliçà d'Amunt 202110023384 22 17 17 0 56 
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Vuitè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Tona 

P0828300D  
MP canvi de clau per 

cessió terrenys de 
l'aparcament del Castell  

202110028417  
Explícit (renuncia per 
comunicació general) 

Ajuntament de 
Castell de 

l'Areny 
P0805600D 

Modificació puntual de 
normes subsidiàries de 

Castell de l'Areny 
202110032766 

Tàcit (en no respondre al 
requeriment) 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 
Modificació puntual de 
NNSS en l'àmbit de la 
fàbrica de Talamanca 

202110032473 
Tàcit (en no respondre al 
requeriment en el termini 

establert) 

Ajuntament de 
Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 
Planejament urbanístic 
per a petits municipis 

202110027233 
Tàcit (en no respondre al 

requeriment) 

Ajuntament de 
Gualba 

P0809600J 

Pla especial de catàleg 
de masies, cases rurals i 
altres construccions en 

sòl no urb 

202110031631 
Tàcit (en no respondre al 

requeriment ) 

Ajuntament de 
Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 

Pla especial de catàleg 
de masies, cases rurals i 
altres construccions en 

SNU 

202110025346 
Tàcit (en no respondre al 
requeriment en el termini 

establert) 

 
Novè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament de 
Gallifa P0808600A 

Actualització i 
compilació urgent del 

POUM de Gallifa 
20211001964 

El recurs no inclou el 
tipus d’instrument de 

planejament urbanístic 
sol·licitat 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 

Redacció del projecte de 
reparcel·lació en l'àmbit 
del PAU 6 i 9 delimitats 
pel POUM de Fonollosa 

202110029407 

El recurs no inclou el 
tipus d’instrument de 

gestió urbanística 
sol·licitat 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 

Pla especial catàleg de 
masies en sòl no 

urbanitzable 
202110028950 

El recurs no inclou 
l’actuació  sol·licitada per 
aquest tipus d’ens local   
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Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 
Redacció pla especial 

cal Batlle 
202110029874 

El recurs no inclou 
l’actuació sol·licitada per 
aquest tipus d’ens local 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 

Projecte de 
regularització de finques 

(altres supòsits de 
reparcel·lació) 

202110030588 
El recurs no inclou 

l’actuació sol·licitada per 
sistema de compensació 

 
Desè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Onzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
inicialment les subvencions atorgades en la convocatòria de concessió de 
subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, 
empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica i entitats culturals, 
en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per no justificar la 
subvenció a la data de termini (Exp. núm. 2019/2011).- 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 201920195120010633, de concessió de subvencions a les explotacions 
forestals, empreses agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, habitatges i 
rehabilitació del patrimoni arquitectònic, instal·lacions tèrmiques de biomassa i 
l’eficiència energètica i entitats culturals, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de 
Barcelona. 
 
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. 
 
Atès que les bases específiques de la convocatòria de subvencions establien que 
aquestes s’havien de justificar, entre el 2 de gener de 2020 i 31 de març de 2020, per 
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a les subvencions executades abans del 31 de desembre de 2019 i durant el període 
de l’1 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020 per a les subvencions executades 
fins el 30 de juny de 2020, excepte per a les Entitats Culturals que el període únic de 
justificació serà el comprès entre el 2 de gener de 2020 i 31 de març de 2020. 
 
Atès que el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma 
per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, va disposar 
la represa o reinici, segons el cas, dels terminis administratius suspesos en aplicació 
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb efectes a partir de l’1 de juny. Per 
aquest motiu, per a les subvencions executades durant l’exercici  2020 es reprèn el 
termini d’execució que es fixa fins al 19 d’agost del 2020, i la justificació entre el 20 
d’agost fins al 20 de novembre de 2020. 
 
Atès que a data d’avui les subvenciones atorgades en aquesta convocatòria, que es 
relacionen a continuació, no han estat justificades malgrat el requeriment efectuat als 
interessats, per tal que presentessin la documentació justificativa en el termini 
improrrogable de 15 dies, d’acord amb la base 20.2 de les bases de la convocatòria: 
 

Nom NIF Import 
XXX XXX4212XX 2.340,00€ 

XXX XXX0164XX 2.012,40€ 

XXX XXX0715XX 2.160,00€ 

XXX XXX0516XX 2.160,00€ 

XXX XXX3020XX 2.160,00€ 

XXX XXX7218XX 2.160,00 € 

XXX XXX8317XX    539,94 € 

XXX XXX2419XX  6.120,00 € 

XXX XXX7242XX 1.750,41 € 

XXX XXX5218XX 6.480,00 €  

Associació Grup d’Estudis Rapitenc G67063586    640,00 € 

Blansac 2015, SL B61796108 6.624,00 € 

INFORMEDIS, SL B62542105 2.160,00 € 

Conreu Sereny, SCCL F66402637 3.500,00 € 

Jubany Hotels, SL B67405613 4.050,00 € 

Finca La Morilla SL B67141309 6.120,00 € 

Bages Restauració, SL B67186742    242,46 € 

Agrupament Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de 
Catalunya 

G08931974 800,00€ 

TOTAL 52.019,21 € 

 
Atès que les subvencions que es relacionen a continuació per import de VINT-I-CINC 
MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CÈNTIMS 
(25.384,80 €), no s’han incorporat al pressupost de 2021, motiu pel qual no escau 
adoptar cap acord al respecte: 
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No comptabilitzats 

Nom NIF Import 
XXX XXX4212XX 2.340,00 € 

XXX XXX0164XX 2.012,40 € 

XXX XXX0715XX 2.160,00 € 

XXX XXX3020XX 2.160,00 € 

XXX XXX7218XX 2.160,00 € 

XXX XXX8317XX    539,94 € 

Associació Grup d’Estudis Rapitenc G67063586    640,00 € 

INFORMEDIS, SL B62542105 2.160,00 € 

Jubany Hotels, SL B67405613 4.050,00 € 

Finca La Morilla SL B67141309 6.120,00 € 

Bages Restauració, SL B67186742    242,46 € 

Agrupament Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de 
Catalunya 

G08931974    800,00  € 

TOTAL 25.384,80 € 

 
Atès que de les subvencions que es relacionen a continuació s’ha incorporat un crèdit 
per un import de VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-UN CÈNTIMS (26.634,41 €), i per tant escau proposar la seva 
disminució: 
 

Nom NIF Import 

XXX XXX0516XX 2.160,00 € 

XXX XXX2419XX 6.120,00 € 

XXX XXX7242XX 1.750,41 € 

XXX XXX5218XX 6.480,00 € 

Blansac 2015, SL B61796108 6.624,00 € 

Conreu Sereny, SCCL F66402637 3.500,00 € 

          TOTAL                                                                                                26.634,41 € 

 
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. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenament i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 
2019 (BOPB 19.12.2019). 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- REVOCAR inicialment les subvenciones atorgades en la convocatòria 
201920195120010633, de concessió de subvencions a les explotacions forestals, 
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empreses agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del 
patrimoni arquitectònic, instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica i 
entitats culturals, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per no 
justificar la subvenció a la data de termini, següents: 
 

Nom NIF Import 
XXX XXX4212XX 2.340,00 € 

XXX XXX0164XX 2.012,40 € 

XXX XXX0715XX 2.160,00 € 

XXX XXX0516XX 2.160,00 € 

XXX XXX3020XX 2.160,00 € 

XXX XXX7218XX 2.160,00 € 

XXX XXX8317XX    539,94 € 

XXX XXX2419XX 6.120,00 € 

XXX XXX7242XX 1.750,41 € 

XXX XXX5218XX 6.480,00 € 

Associació Grup d’Estudis Rapitenc G67063586    640,00 € 

Blansac 2015, SL B61796108 6.624,00 € 

INFORMEDIS, SL B62542105 2.160,00 € 

Conreu Sereny, SCCL F66402637 3.500,00 € 

Jubany Hotels, SL B67405613 4.050,00 € 

Finca La Morilla SL B67141309 6.120,00 € 

Bages Restauració, SL B67186742    242,46 € 

Agrupament Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de 
Catalunya 

G08931974    800,00  € 

TOTAL 52.019,21 € 

 
Segon.- CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats perquè presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual, sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a ser definitiva. 
 
Tercer.- REDUIR l’autorització i disposició de la despesa per un import de VINT-I-SIS 
MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS 
(26.634,41 €) de les aplicacions econòmiques que s’indiquen, mitjançant el 
corresponent ajust de valor, en el cas que la revocació sigui definitiva, de les següents 
subvencions: 
 

Comptabilitzats 

Nom NIF 
Aplicació 

Pressupostària 
Nº 

Comptable 
Import 

XXX XXX0516XX G/50402/17230/47900 2103900252 2.160,00 € 

XXX XXX2419XX G/50402/17230/78900 2103900253 6.120,00 € 

XXX XXX7242XX G/50402/17230/78900 2103900254 1.750,41 € 

XXX XXX5218XX G/50402/17230/78900 2103900255 6.480,00 € 
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Comptabilitzats 

Nom NIF 
Aplicació 

Pressupostària 
Nº 

Comptable 
Import 

Blansac 2015, SL B61796108 G/50402/17230/77000 2103900256 6.624,00 € 

Conreu Sereny, SCCL F66402637 G/50402/17230/77000 2103900257 3.500,00 € 

TOTAL 26.634,41 € 

 
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats  pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 

 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al 
canvi de beneficiari, per defunció de la titular, de la subvenció, atorgada a la Sra. 
XXX, en el marc de la convocatòria de subvencions a particulars per activitats en 
l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per import de 6.120 € a 
favor del Sr. YYY (Exp. núm. 2019/2011).- 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 la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 14 
de març de 2019, va aprovar la convocatòria i les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles-
ramaderes, empreses de Serveis, millora d’habitatges i rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic, entitats culturals i les destinades a finançar instal·lacions d’aprofitament 
de biomassa, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 
d’octubre de 2019 va aprovar, a proposta de l’òrgan col·legiat, la resolució de la 
convocatòria. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre d’altres, l’atorgament 
d’una subvenció a la Sra. XXX, amb DNI XXX0119XX, destinada a la renovació de la 
instal·lació fotovoltaica a la casa del Bosc ubicada al Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny, per un import de 6.120,00 euros. 
 
Atès que amb data 3 de novembre de 2020 se’ns comunica la defunció de la 
beneficiària de la Subvenció, Sra. XXX, sol·licitant a la vegada el canvi de beneficiari 
de la subvenció, a favor del seu marit, Sr. YYY, amb DNI XXX1151XX, adjuntant, la 
còpia simple de l’acceptació i adjudicació de l’herència i el certificat de defunció. 
 
Atès que l’activitat subvencionada ha estat executada durant el període establert en 
les bases de la convocatòria. 
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 Atès que la subvenció atorgada a la Sra. XXX en el marc de la convocatòria de 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les explotacions 
forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora de l’habitatge i 
la restauració del patrimoni arquitectònic i entitats culturals per a les activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals 2019, no té caràcter personalíssim sinó 
objectiu ja que la seva finalitat, i justificació, és finançar una activitat d’interès públic. 
 
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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable el president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Procedir al canvi de beneficiari, per defunció de la titular, de la subvenció, 
atorgada a la Sra. XXX amb DNI XXX0119XX, dins la convocatòria 
201920195120010633, de subvencions a particulars per activitats en l’àmbit dels parcs 
naturals de la província de Barcelona, per import SIS MIL CENT VINT EUROS 
(6.120,00 euros) a favor del Sr. YYY amb DNI XXX1151XX.  
 
Segon.- Reduir la despesa autoritzada i disposada a favor de XXX per un import de 
SIS MIL CENT VINT EUROS (6,120,00 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/78900 i autoritzar i disposar la quantitat de SIS MIL CENT VINT 
EUROS (6.120,00 euros) a favor del Sr. YYY a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/78900 del pressupost de 2021. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquest canvi de beneficiari de subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Sr. YYY.” 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convalidació de la signatura d’un Protocol general d’actuació, entre la Diputació 
de Barcelona i el “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico”, per a l’impuls de les energies renovables i l’eficiència energètica, 
en municipis de menys de 5.000 habitants i el desenvolupament del Programa 
“Renovables 2030” (Exp. núm. 2021/0007905).- La Junta, de conformitat amb la 
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proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és l’òrgan de 

l’Administració General de l’Estat competent, entre altres funcions, per a la proposta 
i execució de la política del govern en matèria de lluita contra el canvi climàtic, 
prevenció de la contaminació, protecció del patrimoni natural, de la biodiversitat, els 
boscos, el mar, l’aigua i l’energia per a la transició a un model productiu i social més 
ecològic, al que correspon, en l’àmbit de les competències de l’Estat, l’elaboració de 
la legislació estatal en matèria d’energia, el desenvolupament de la política 
energètica nacional, juntament amb les mesures destinades a assegurar 
l’abastiment energètic, coordinació amb la resta de ministeris i seguiment de 
polítiques en aquells àmbits relacionats amb el compliment dels objectius en 
matèria de política d’energia, i la coordinació de la projecció exterior en la matèria, 
garantint una correcta regulació del sector i l’anàlisi i seguiment dels mercats 
energètics, juntament amb les competències que corresponen a l’Administració 
General de l’Estat en matèria de mineria, tot en el marc de la transició ecològica 
justa. 

 
2. La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que, en exercici de les 

competències de cooperació local establertes en els articles 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, presta suport jurídic, 
tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos. 

 
3. Que el pla d’actuació 2020-2023 preveu –i així s’està fent- desplegar una acció de 

govern transformadora des de la vessant ambiental, reafirmant el compromís actiu 
amb el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia en la lluita contra 
el canvi climàtic i, també, amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i 
promovent una estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic i de promoció de 
l’energia sostenible a la Diputació i als ens locals de la província de Barcelona. 

 
4. En aquest marc, l’impuls de les energies renovables és una de les principals 

estratègies de la Diputació de Barcelona i s’articula a través del programa 
“Renovables 2030”.  

 
5. El pla de recuperació, transformació i resiliència de l’economia espanyola, presentat 

el dia 7 d’octubre de 2020, té entre les seves directrius aconseguir una Espanya 
verda, cohesionada i inclusiva. Per això, construeix sobre el Pla Nacional Integrat 
de l’Energia i Clima (PNIEC), que proporciona el marc director de les inversions i 
reformes per a una transició mediambiental justa que desenvolupi les capacitats 
estratègiques de l’economia verda, una major participació de la ciutadania en la 
transició energètica i l’impuls de l’autoconsum i la generació distribuïda. Per tot això, 
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el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència inclou un pla de transició 
energètica per a l’Espanya buidada, que pretén impulsar les energies renovables i 
l’eficiència energètica en municipis de menys de 5.000 habitants, com a palanca de 
generació de treball i d’atracció d’activitat. 

 
6. En aquest context, el passat 7 de febrer de 2020, el President del Govern 

d’Espanya i la Presidenta de la Diputació de Barcelona van signar un acord de 
col·laboració per a impulsar les energies renovables dins el programa “Renovables 
2030”. 

 
7. Ambdues institucions consideren que és fonamental reforçar els canals de 

comunicació i col·laboració entre el Govern i, entre altres, les Administracions 
públiques supramunicipals i locals, motiu pel qual en data 16 d’abril de 2021 es va 
signar el Protocol general d’actuació entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic i la Diputació de Barcelona per a l’impuls de les energies 
renovables i l’eficiència energètica en municipis de menys de 5.000 habitants i el 
desenvolupament del programa “Renovables 2030”. 

 
8. L’aprovació del protocol esmentat, entra dins el supòsit d’aprovació dels convenis 

marcs o protocols generals i, per tant, cal convalidar la signatura del mateix per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atès el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, referent a la convalidació dels 
actes administratius, en relació amb l’article 39.3 de la mateixa llei, referent a la 
retroactivitat dels actes administratius. 

 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.4.k.1) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la convalidació de la signatura 
del protocol general d’actuació entre el Ministeri per la transició ecològica i el repte 
demogràfic i la Diputació de Barcelona per a l’impuls de les energies renovables i 
l’eficiència energètica en municipis de menys de 5.000 habitants i el desenvolupament 
del programa “Renovables 2030”, que s’adjunta com a Annex.” 
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S’incorpora a la sessió la diputada senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP). 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del reajustament de l’autorització de despesa del recurs "Recull d'activitats per 
als serveis locals d'ocupació: persones i empreses", en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0000340).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. 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 recurs econòmic: “Recull d’activitats per als serveis locals 
d’ocupació: persones i empreses”, per mitjà del qual es dona suport al 
desenvolupament d’activitats catalogades, en format taller o sessió, en matèria 
d’intermediació laboral amb l’objectiu de proporcionar eines i coneixements tant a 
les persones demandants d’ocupació com a les empreses. Els destinataris d’aquest 
recurs són ajuntaments, consell comarcals, mancomunitats i consorcis locals. 

 
3. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, aquest recurs es 

concedeix mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència. 
 
4. A l’informe emès per aquest centre gestor en data 22/03/2021, que s’incorpora a 

l’expedient, s’estimen diferents sol·licituds d’actuació del recurs “Recull d'activitats 
per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses” presentades per ens locals 
d’àmbit supramunicipal, amb un import total 2.745,00 €, d’acord amb el següent 
detall: 

 
Número 

registre PMT 
Ens destinatari NIF ens Actuació 

Import 
concedit 

202110016580 
Agència de Desenvolupament 

del Berguedà 
P5826801B Prepara't per l'ACTIC (II) 

 
1.125,00 
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202110020733 Consorci del Lluçanès P0800097H 
Prepara't per al certificat 

ACTIC (Nivell 1) 
1.350,00 

202110037926 
Mancomunitat de la Vall del 

Tenes 
P5809508D 

El teu currículum web en 
pocs passos 

270,00 

 
5. L’acord tercer del dictamen indicat (AJG 13/2021) autoritza una despesa de 

210.000 € amb càrrec a la partida G/30101/24100/46280, partida destinada a 
municipis. 

 
6. Donat que les entitats sol·licitants tenen una naturalesa diferent als municipis, cal 

procedir a reajustar l’autorització de despesa aprovada inicialment, als efectes que 
el crèdit torni a estar disponible i poder autoritzar la despesa amb càrrec a les 
aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
7. D’acord amb les sol·licituds presentades per entitats supramunicipals s’ha 

d’autoritzar la despesa pels imports i aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46380 270,00 

G/30101/24100/46780 2.475,00 

Total € 2.745,00 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre 
de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, entre d’altres, el 
Catàleg de serveis i el seu règim.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. 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 
per poder autoritzar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari:  
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REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import de 
reducció (EUR) 

Núm. op. "A" Núm. op. "A/" 

G/30101/24100/46280 -2.745,00 € 2102000011 2102900225 

 
Segon. APROVAR l’autorització de la despesa total de dos mil set-cents quaranta-cinc 
euros (2.745,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a 
continuació, 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’anterior acord. 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46380 270,00 

G/30101/24100/46780 2.475,00 

Total € 2.745,00 

“ 
 

29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la revocació parcial inicial de les subvencions atorgades, en règim de 
concessió directa amb concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de 
la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2020 (Exp. núm.  2020/9825).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg. 

AJG 320/2020), en sessió de data 9 de juliol de 2020, modificat per Dictamen del 
mateix òrgan (ref. reg. AJG 376/2020), en sessió de data 31 de juliol de 2020, es 
van aprovar la convocatòria i les Bases específiques per a la concessió de 
subvencions en règim de concessió directa amb concurrència per a l’atorgament de 
subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020, amb 
pressupost màxim de quatre-cents vuitanta-dos mil sis-cents vint-i-cinc euros 
(482.625,00 €). 

 
2. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (Ref. reg. 

6665/2020), de data 8 de juliol de 2020, es van aprovar els convenis específics de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 35 ens locals per a la consolidació i 
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desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de 
Barcelona per als anys 2020-2023. 

 
3. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg. 

AJG 630/2020), en sessió de data 26 de novembre de 2020, es va aprovar 
l’atorgament de les subvencions per concessió directa amb concurrència previstes per 
a l’exercici pressupostari 2020, destinades a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2020.  

 
4. Les condicions de gestió i regulació de les subvencions atorgades són les previstes a 

les Bases reguladores de la convocatòria, aprovades mitjançant l’esmentat Dictamen 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (Ref. reg. AJG 320/2020). 

 
5. El sistema de finançament pel qual s’ha optat a les Bases reguladores de la 

convocatòria s’orienta cap a la consecució de valor públic. Quant major sigui 
l’impacte i els resultats de cadascun dels punts locals Reempresa, aconseguint 
salvar més empreses, i en conseqüència més llocs de treball i inversió induïda, més 
finançament s’obtindrà.  

 
6. Es tracta d’un sistema de finançament basat en els resultats obtinguts per cada ens. 

Per aquest motiu s’ha optat per la modalitat de justificació de la subvenció 
mitjançant l’acreditació per mòduls atès que és la modalitat que més s’adequa als 
criteris de la convocatòria. 

 
7. Referent a les justificacions presentades imputables a la subvenció atorgada per a 

la convocatòria de l’any 2020, i una vegada revisada la documentació acreditativa 
per part del tècnic responsable del Servei de Teixit Productiu, es va tramitar el 
corresponent pagament de les subvencions. 

 
8. De la globalitat dels ens locals beneficiaris de la subvenció, 13 van sol·licitar i 

acreditar correctament la totalitat de la subvenció concedida l’any 2020, d’acord 
amb el que s’especifica en el quadre següent: 

 

Ens local beneficiari 

Subvenció 
atorgada 
convocatòria 
2020 

Justificacions 
presentades 

Justificacions 
pagades  

Ajuntament de Caldes de Montbui 3.780,00 € 3.780,00 € 3.780,00 € 

Ajuntament de Cardedeu 1.560,00 € 1.560,00 € 1.560,00 € 

Ajuntament de Castelldefels 10.530,00 € 10.530,00 € 10.530,00 € 

Ajuntament de Centelles 8.430,00 € 8.430,00 € 8.430,00 € 
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Ajuntament de les Franqueses del Vallès 1.230,00 € 1.230,00 € 1.230,00 € 

Ajuntament de Granollers 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 

Ajuntament d'Igualada 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 

Ajuntament de Martorell 3.720,00 € 3.720,00 € 3.720,00 € 

Ajuntament del Masnou 5.040,00 € 5.040,00 € 5.040,00 € 

Ajuntament de Pineda de Mar 570,00 € 570,00 € 570,00 € 

Ajuntament de Rubí 1.740,00 € 1.740,00 € 1.740,00 € 

Ajuntament de Sant Celoni 1.140,00 € 1.140,00 € 1.140,00 € 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 3.750,00 € 3.750,00 € 3.750,00 € 

 
9. Respecte la resta dels ens locals restants beneficiaris de la subvenció, 18 no van 

acreditar correctament la totalitat de la subvenció concedida l’any 2020, d’acord 
amb el que s’especifica en el quadre següent: 

 

Ens local beneficiari 

Subvenció 
atorgada 

convocatòria 
2020 

Justificacions 
presentades 

Justificacions 
verificades i 

pagades 

Subvenció a 
revocar 

Ajuntament de Badalona 4.410,00 € 4.410,00 € 3.870,00 € 540,00 € 

Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

990,00 € 990,00 € 720,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

2.550,00 € 2.550,00 € 1.890,00 € 660,00 € 

Ajuntament de Manresa 13.500,00 € 13.500,00 € 12.330,00 € 1.170,00 € 

Ajuntament de Mataró 14.820,00 € 14.370,00 € 14.370,00 € 450,00 € 

Ajuntament de Molins de Rei 4.110,00 € 4.110,00 € 3.720,00 € 390,00 € 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

10.560,00 € 10.560,00 € 8.940,00 € 1.620,00 € 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

4.620,00 € 4.620,00 € 3.240,00 € 1.380,00 € 

Ajuntament de Sabadell 13.050,00 € 13.050,00 € 11.700,00 €  1.350,00 € 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

1.530,00 € 1.530,00 € 1.260,00 € 270,00 € 
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Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet 

12.030,00 € 12.030,00 € 11.580,00 € 450,00 € 

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda 

9.750,00 € 9.750,00 € 9.600,00 € 150,00 € 

Ajuntament de Terrassa 1.410,00 € 1.410,00 € 870,00 € 540,00 € 

Ajuntament de Vic 13.500,00 € 13.500,00 € 11.430,00 € 2.070,00 € 

Ajuntament de Viladecans 6.240,00 € 6.240,00 € 3.570,00 € 2.670,00 € 

Agència de Desenvolupament 
del Berguedà 

2.520,00 € 2.520,00 € 420,00 € 2.100,00 € 

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

22.890,00 € 22.890,00 € 21.540,00 € 1.350,00 € 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès 

3.840,00 € 3.840,00 € 3.570,00 € 270,00 € 

 
És per tot l’anteriorment exposat que es proposa la revocació parcial inicial de l’import 
de 18 de les 31 subvencions atorgades l’exercici 2020, per un total de disset mil set-
cents euros (17.700,00 €) resultants de la diferència entre l’import de les subvencions 
atorgades l’any 2020, en relació amb les quantitats correctament justificades, d’acord 
amb les condicions previstes a la Convocatòria i les Bases específiques per a la 
concessió de subvencions en règim de concessió directa amb concurrència per a 
l’atorgament de subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020, 
pels imports que es detallen per a cada ens local. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Segons el que disposen l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, i l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’atribueixen 
a les diputacions les competències en relació amb l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis; de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el seu territori. 

 
2. El règim jurídic de les subvencions s’estableix 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. Les subvencions de la Diputació de Barcelona estan regulades a l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la modificació de la qual 
s’aprovà definitivament en sessió plenària ordinària del dia 30 de març de 2017, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del 9 de maig de 2017 (en endavant 
l'Ordenança).   

 
4. L’article 48.1.c) de l’esmentada Ordenança General de Subvencions de la Diputació 

de Barcelona, pel que fa a la causa de revocació de les subvencions concedides. 
 
5. L’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  
 
6. Apartats 3.3.b) i 7.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la revocació inicial parcial dels imports de 18 de les subvencions 
atorgades a 31 ens locals l’any 2020 d’acord amb les condicions previstes a la 
convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de 
concessió directa amb concurrència per a l’atorgament de subvencions per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la 
província de Barcelona per a l’any 2020, pels imports que es detallen per a cada ens 
local en el quadre següent i d’acord amb el que expressa la part expositiva: 
 

Ens local beneficiari 

Subvenció 
atorgada 
convocatòria  
2020 

Justificacions 
presentades  

Justificacions 
verificades i 
pagades  

Subvenció a 
revocar 

Ajuntament de Badalona 4.410,00 € 4.410,00 € 3.870,00 € 540,00 € 

Ajuntament de Barberà del Vallès 990,00 € 990,00 € 720,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

2.550,00 € 2.550,00 € 1.890,00 € 660,00 € 

Ajuntament de Manresa 13.500,00 € 13.500,00 € 12.330,00 € 1.170,00 € 

Ajuntament de Mataró 14.820,00 € 14.370,00 € 14.370,00 € 450,00 € 

Ajuntament de Molins de Rei 4.110,00 € 4.110,00 € 3.720,00 € 390,00 € 
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Ens local beneficiari 

Subvenció 
atorgada 
convocatòria  
2020 

Justificacions 
presentades  

Justificacions 
verificades i 
pagades  

Subvenció a 
revocar 

Ajuntament de Mollet del Vallès 10.560,00 € 10.560,00 € 8.940,00 € 1.620,00 € 

Ajuntament del Prat de Llobregat 4.620,00 € 4.620,00 € 3.240,00 € 1.380,00 € 

Ajuntament de Sabadell 13.050,00 € 13.050,00 € 11.700,00 €  1.350,00 € 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

1.530,00 € 1.530,00 € 1.260,00 € 270,00 € 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

12.030,00 € 12.030,00 € 11.580,00 € 450,00 € 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

9.750,00 € 9.750,00 € 9.600,00 € 150,00 € 

Ajuntament de Terrassa 1.410,00 € 1.410,00 € 870,00 € 540,00 € 

Ajuntament de Vic 13.500,00 € 13.500,00 € 11.430,00 € 2.070,00 € 

Ajuntament de Viladecans 6.240,00 € 6.240,00 € 3.570,00 € 2.670,00 € 

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

2.520,00 € 2.520,00 € 420,00 € 2.100,00 € 

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

22.890,00 € 22.890,00 € 21.540,00 € 1.350,00 € 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès 

3.840,00 € 3.840,00 € 3.570,00 € 270,00 € 

Total  17.700,00 € 

 
Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies, comptadors a partir de la 
data de notificació dels presents acords, a cadascun dels ens locals relacionats en 
l’acord primer per tal que presentin les al·legacions que considerin oportunes, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho o no estimar-se les al·legacions, aquesta revocació 
esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als ens locals interessats.” 
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ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió de subvencions destinades a finançar projectes i activitats de 
les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i 
estables que tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent 
Barcelona ciutat) (Exp. núm. 2020/18760).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius, el suport a la difusió musical als 
municipis i el suport als creadors a l’àmbit local. Dins d’aquest àmbit d’actuació, es 
considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves 
polítiques culturals, mitjançant la creació i atenció a circuits de difusió de la música als 
municipis i a les estratègies de creació i formació de nous públics. 
 
El projecte artístic d’una orquestra ofereix un cicle permanent que permet la projecció 
de la música clàssica a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i 
social dels municipis, la difusió i formació musical a tot tipus de públic i la recerca de 
nous repertoris i noves formes d’expressió musical.  
 
Donar suport al desenvolupament del projecte artístic d’una formació orquestral 
estable i professional i d’una temporada anual formada per a produccions pròpies de 
qualitat, millora la gestió del projecte artístic de l’orquestra i ajuda a la seva projecció 
fora de l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic 
cap als concerts. 
 
La convocatòria d’enguany es veu afectada per la pandèmia de la COVID-19 i la 
conseqüent situació de confinament i aïllament social imposades amb l’objecte de 
detenir la seva propagació. Com a resultat, en allò que afecta a aquesta convocatòria, 
es produeix un perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més 
castigats a nivell econòmic. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat als projectes objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades per la temporada 2020/21, incloent els 
concerts inicialment previstos en aquest període que no es puguin realitzar o que es 
realitzin en format virtual, o aquells concerts en que s’hagi de reduir el nombre de 
músics de la formació, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses 
directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització del 
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concert, o de la realització del concert en format virtual, o de la reducció del nombre de 
músics de la formació en els concerts, hagi estat el compliment de les resolucions 
dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria 
de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 28 de gener de 
2021 (registre d’acords 21/2021), va aprovar la convocatòria que incorporava les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les 
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables que 
tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona, per un import màxim de cent 
mil euros (100.000.- EUR). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) es va publicar 
en data 1 de febrer de 2021 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número d’identificació BDNS 546785. 
 
Vista la clàusula onzena de l’esmenada convocatòria, relativa a la quantia total 
màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària, que estableix que 
l’import màxim serà de cent mil euros (100.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48907 tot i que dependent dels ens beneficiaris també 
pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47901 de l’exercici 
2021. 
 
Atès que els ens beneficiaris que han participat a la present convocatòria són en la 
seva totalitat associacions o fundacions de la demarcació de Barcelona no es fa 
necessari cap reajustament de l’autorització de crèdit inicialment aprovada per acord 
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de la Junta de Govern de data 28 de gener de 2021, en el sentit de redistribuir l’import 
depenent dels ens beneficiaris, tot i que cal reduir l’autorització per menor disposició 
de la despesa. 
 
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent acta que es va celebrar el dia 8 d’abril de 2021. 
 
Vist l’informe emès per la cap de l’Oficina de Difusió Artística de data 6 d’abril de 2021 
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres 
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables que tinguin la 
seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat), (número 
convocatòria 2021/12283) d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

NIF Entitat Activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

G65718124 
Associació Amics de 
l'Orquestra de Cambra de 
Granollers 

Orquestra de Cambra de 
Granollers. 
Temporada 20-21 

161 21.190 € 

G62415427 
Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

160 21.060 € 

G63152060 
Fundació Privada Música 
Simfònica i de Cambra 

Concerts de l'Orquestra 
Simfònica Sant Cugat 2020-
2021 

149 16.110 € 

G59927590 
Associació Orquestra de 
Cambra Catalana 

Orquestres Professionals i 
estables 2021 

126 13.620 € 

G66112608 
Associació Cultural 
Manfred 

Dibuixant el Barroc 123 10.410 € 

G62334925 
Associació Cor i 
Orquestra Simfònica 
Harmonia 

Temporada Lírica Ciutat de 
Calella 

116 8.554 € 

G65081663 
Associació Musical 
Eduard Toldrà 

Camerata Eduard Toldrà 
2020-21. Any Robert Gerard 

106 8.970 € 

IMPORT TOTAL  99.914 €    

 
Segon. DESESTIMAR per incompliment de requisits establerts a la base segona de la 
convocatòria i bases específiques, en no ser objecte de la convocatòria, la següent 
sol·licitud presentada: 
 

NIF Entitat Activitat 

G17697749 Associació Cultural SIBEMOLL Música per a cobla 

 
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als projectes 
i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques 
professionals i estables que tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona 
(excloent Barcelona ciutat), segons estableix la convocatòria i les bases específiques i 
atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats 
econòmiques als projectes valorats 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases 
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 200 punts. 
 
Les sol·licituds que han obtingut una puntuació total igual o superior a 100 punts han estat 
considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix 
la base 10 de la convocatòria i les bases específiques. 
 
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, al seu article 12, la subvenció 
concedida serà com a màxim del 50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats i 
fins a esgotar la consignació pressupostària. 
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Criteri a. La qualitat artística de la formació (fins a 50 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri a1. La trajectòria professional del director artístic o director musical titular, fins a 20 
punts. En aquest apartat s’ha valorat l’experiència i participació del director artístic en altres 
orquestres o projectes similars, tant a nivell nacional com internacional. S’ha valorat 
positivament que el responsable artístic tingui l’especialització professional de director 
d’orquestra. 
 
Criteri a2. La trajectòria professional dels caps de corda, fins a 10 punts. En aquest apartat 
s’ha considerat l’experiència i participació del diferents caps de corda en altres orquestres, 
tant a nivell nacional com internacional. S’ha valorat positivament també que els caps de 
corda hagin actuat com a solistes d’orquestra i en projectes de música de cambra. 
 
Criteri a3. La col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 10 punts. En aquest 
apartat s’ha considerat la col·laboració de l’orquestra amb altres formacions musicals així 
com formacions d’altres disciplines artístiques (teatre, dansa, etc.). 
 
Criteri a4. La participació de solistes i directors convidats, fins a 10 punts. S’ha valorat 
positivament els projectes amb una major diversitat de solistes i directors convidats, així 
com la trajectòria professional i reconeixement dels mateixos. S’ha considerat positivament 
aquelles orquestres que fan una aposta arriscada per convidar a solistes i directors 
emergents del teixit musical del país. 
 
Criteri b. L’interès del repertori (fins a 30 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri b1. L’interès artístic i coherència del repertori, fins a 10 punts. En aquest apartat s’ha 
considerat positivament la coherència i qualitat musical del repertori, així com la diversitat 
d’autors i tipologia d’obres. També s’ha valorat positivament aquelles formacions que fan 
una aposta, en el seu repertori, d’obres d’autors catalans. 
 
Criteri b2. La innovació i l’originalitat del repertori, fins a 10 punts. S’ha valorat positivament 
la recuperació d’obres poc conegudes, la inclusió d’obres de risc, d’autors contemporanis i 
d’altres gèneres com el jazz, música de cinema i músiques populars. També s’ha considerat 
positivament les formacions que fan un esforç per estrenar obres de joves compositors, 
sobretot de l’àmbit català. 
 
Criteri b3. La incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 10 punts. 
En aquest apartat s’han considerat els concerts adreçats a públic familiar, a públic escolar i 
aquelles propostes en què han col·laborat amb altres formacions de música, dansa o han 
integrat una direcció escènica al concert. També s’ha valorat positivament la incorporació de 
nous formats com audiovisuals, i en general aquelles propostes amb un format que pot 
suscitar un interès de públics que no són habituals en els concerts de les orquestres. 
 
Criteri c. Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 50 punts). S’ha 
valorat: 
 
Criteri c1. L’existència i grau d’interès d’un programa pedagògic i social o comunitari, fins a 
20 punts. S’han considerat tots aquells projectes i activitats que serveixen per acostar les 
activitats de l’orquestra a la ciutadania, com poden ser: projectes participatius adreçats tant 
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a la ciutadania en general com a col·lectius i grups amateurs, assajos oberts, masterclass, 
xerrades divulgatives, programes per acostar la música a diferents col·lectius (hospitals, 
presons, tercera edat, persones amb risc d’exclusió social, entre d’altres), convenis de 
col·laboració amb conservatoris per incorporar alumnes en pràctiques professionals, acords 
amb escoles per tal de millorar l’educació musical dels alumnes i polítiques de preus amb 
col·lectius amb dificultats, entre d’altres. 
 
Criteri c2. La incorporació d’un programa d’activitats adreçats a millorar el benestar i la salut 
de les persones o col·lectius amb dificultats d’accessibilitat física, psíquica o amb problemes 
de salut mental, fins a 10 punts. S’han considerat tots aquells projectes i activitats que 
serveixen per acostar els continguts, actuacions i les activitats de l’orquestra a les persones 
o col·lectius amb problemes d’accessibilitat en compliment del Pla d’accessibilitat dels 
equipaments escènics i musicals públics. Participar en programes de l’Apropa cultura, a 
l’Agenda Vibra, la col·laboració amb entitats i organitzacions de persones amb discapacitat, 
promoure o difondre activitats o tallers participatius per aquests col·lectius, tot promovent 
activitats inclusives. 
 
Criteri c3. L’existència i coherència de les estratègies de comunicació i difusió del projecte, 
fins a 20 punts. S’ha valorat positivament aquelles orquestres que disposen d’un pla de 
comunicació integral o, en el seu defecte, s’han valorat les accions concretes de 
comunicació que realitzen, tals com: disposar de web pròpia, utilitzar xarxes socials, fer 
difusió als mitjans de comunicació locals, comarcals o nacionals, disposar de base de dades 
i fer difusió de les seves activitats de forma regular i tenir imatge gràfica, entre d’altres. 
 
Criteri d. Activitat territorial (fins a 40 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri d1. Els concerts realitzats en el municipi seu de l’entitat o de residència, fins a 20 
punts. S’ha donat la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 15 o més concerts 
en el municipi seu de l’entitat o de residència i s’ha disminuït progressivament: 
 

15 concerts o més 20 punts 

Entre 13 i 14 concerts 18 punts 

Entre 11 i 12 concerts 15 punts 

Entre 9 i 10 concerts 12 punts 

Entre 7 i 8 concerts 10 punts 

Entre 5 i 6 concerts 8 punts 

Entre 3 i 4 concerts 6 punts 

2 concerts 4 punts 

1 concert 2 punts 

 
S’han tingut en compte els concerts, realitzats en streaming o gravats per ser retransmesos, 
realitzats al municipi seu de l’entitat o de residència, sempre i quan no hagin estat alhora 
presencials 
 
Criteri d2. Les contractacions professionals en programacions estables, cicles i festivals 
professionals a Catalunya que es facin fora del municipi seu de l’entitat o de residència, fins 
a 20 punts. S’ha donat la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 25 o més 
concerts fora del municipi seu de l’entitat o de residència i s’ha disminuït progressivament: 
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25 concerts o més 20 punts 

Entre 21 i 24 concerts 18 punts 

Entre 17 i 20 concerts 15 punts 

Entre 13 i 16 concerts 12 punts 

Entre 9 i 12 concerts 9 punts 

Entre 7 i 8 concerts 7 punts 

Entre 5 i 6 concerts 5 punts 

Entre 3 i 4 concerts 4 punts 

2 concerts 3 punts 

1 concert 2 punts 

 
S’han tingut en compte els concerts, realitzats en streaming o gravats per ser retransmesos, 
realitzats fora del municipi seu de l’entitat o de residència, sempre i quan no hagin estat 
alhora presencials. 
 
Criteri e. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 30 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri e1. Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 10 punts. S’ha valorat 
positivament la plantilla de músics que formen part de l’orquestra. S’han valorat les 
despeses de contractació del personal artístic, les despeses de direcció, gestió, 
administració, comercials, les despeses de producció, les despeses en comunicació, 
promoció de públics, web, i per últim les despeses en programes educatius, socials i 
comunitaris. 
 
Criteri e2. Ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 10 punts. S’ha donat la 
màxima puntuació als projectes que obtenen un 70 % dels ingressos per caixets o taquilla i 
s’ha disminuït progressivament, establint un mínim d’un 30 % dels ingressos per aquest 
concepte: 
 

70 % o més del pressupost 10 punts 

Entre el 60 % i el 69 % del pressupost 8 punts 

Entre el 50 % i el 59 % del pressupost 6 punts 

Entre el 40 % i el 49 % del pressupost 4 punts 

Entre el 30 % i 39 % del pressupost 2 punts 

 
Criteri e3. Patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 10 punts. S’ha 
donat la màxima puntuació als projectes que obtenen entre un 11 % i un 15 % dels 
ingressos per patrocini i mecenatge i s’ha disminuït progressivament: 
 

Entre el 11 % i el 15 % del pressupost 10 punts 

Entre el 8 % i 10 % del pressupost 8 punts 

Entre 4 % i 7 % del pressupost 6 punts 

Entre l’1 % i el 3 % del pressupost 4 punts 

 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 
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NIF Entitat Activitat 
Puntuació Total 

punts a b c d e 

G65718124 
Associació Amics de 
l'Orquestra de Cambra 
de Granollers 

Orquestra de Cambra de 
Granollers. 
Temporada 20-21 

44 27 43 24 23 161 

G62415427 
Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

40 24 41 35 20 160 

G63152060 
Fundació Privada 
Música Simfònica i de 
Cambra 

Concerts de l'Orquestra 
Simfònica Sant Cugat 2020-
2021 

41 24 41 17 26 149 

G59927590 
Associació Orquestra 
de Cambra Catalana 

Orquestres Professionals i 
estables 2021 

36 21 32 19 18 126 

G66112608 
Associació Cultural 
Manfred 

Dibuixant el Barroc 36 16 35 18 18 123 

G62334925 
Associació Cor i 
Orquestra Simfònica 
Harmonia 

Temporada Lírica Ciutat de 
Calella 

26 18 38 15 19 116 

G65081663 
Associació Musical 
Eduard Toldrà 

Camerata Eduard Toldrà 
2020-21. Any Robert 
Gerard 

30 18 30 17 11 106 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport als cicles i festivals artístics segons 
estableixen la convocatòria i les bases específiques. 
 
Tal i com estableix la base dotzena de la convocatòria i les bases específiques, una vegada 
valorats els projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles 
simfòniques professionals i estables segons els criteris de valoració establerts a la base 
desena, l’import a concedir s’ha determinat en relació als punts assignats, donant un major 
valor per punt a aquells projectes que han obtingut les puntuacions més elevades, segons 
els barem establert a la base dotzena de la convocatòria que és el següent:  
 

Total punts Import per punt 

176-200 punts 180 € 

151-175 punts 140 € 

126-150 punts 115 € 

100-125 punts 90 € 

 
Atenent a la disponibilitat pressupostària i tal i com es recull al segon paràgraf de la base 
dotzena de la convocatòria s’ha procedit a disminuir, proporcionalment, l’import per punt 
segons tram de puntuació amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la convocatòria: 
 

Total punts 
Import per 

punt 
Reducció 
aplicada 

Import per punt 

176-200 punts 180 € 6 % 169,20 € 

151-175 punts 140 € 6 % 131,60 € 

126-150 punts 115 € 6 % 108,10 € 

100-125 punts 90 € 6 % 84,60 € 

 
S’ha procedit a l’arrodoniment a l’alça els ajuts atorgats, a unitats de deu, i s’han desestimat 
els decimals. 
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L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguen no excedeix, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total dels projectes activitats subvencionats. 
 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat, 
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. 
 

Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de noranta-nou mil nou-cents catorze euros (99.914.- EUR), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48907 del pressupost de despeses de 2021 de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF Entitat 
Import 

concedit 

Operació 
comptable / 

posició 

G65718124 
Associació Amics de l'Orquestra de Cambra de 
Granollers 

21.190 € 2103001056.1 

G62415427 Orquestra de Cambra Terrassa 48 21.060 € 2103001056.2 

G63152060 Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra 16.110 € 2103001056.3 

G59927590 Associació Orquestra de Cambra Catalana 13.620 € 2103001056.4 

G66112608 Associació Cultural Manfred 10.410 € 2103001056.5 

G62334925 Associació Cor i Orquestra Simfònica Harmonia 8.554 € 2103001056.6 

G65081663 Associació Musical Eduard Toldrà 8.970 € 2103001056.7 

 
Cinquè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta 
de Govern núm. 21 de data 28 de gener de 2021, que va aprovar la convocatòria i les 
bases específiques de les subvencions destinades a finançar projectes i activitats de 
les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables 
que tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona 
ciutat), en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Disminuir la quantia de vuitanta-sis euros (86.- EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48907, mitjançant l’operació comptable 
2102900220, ja que no s’ha esgotat en la seva totalitat la consignació 
pressupostària aprovada a l’efecte. 

 
Sisè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats serà 
el comprés entre el 15 de setembre de 2021 i, com a màxim, el dia 16 de novembre de 
2021, d’acord amb la clàusula 21 de la convocatòria aprovada.  
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Vuitè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com 
recull la clàusula 14 de la convocatòria.” 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació definitiva de dues subvencions atorgades, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019, concedides per acord núm. 
427/2019, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 26 de 
setembre de 2019 (Exp. núm. 2019/3992).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
En data 28 de març de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2019 (número convocatòria 10733/2019) (registre 
d’acords 136/2019). 
 
En data 26 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre la convocatòria 10733/2019 amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2019 (registre d’acords 427/2019). 
 
En l’esmentat Acord de data 26 de setembre de 2019 (registre d’acords 427/2019) 
figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents: 
 

Núm. Operació 
Comptable 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2019 

1903003775/33 G66725433 
Ass. Palau Cultural - Ateneu 

de les Arts 
Montmusic Festival 

2019 
1.950 €  

1903003775/36 G62766472 
Associació de Sales de 
Concerts de Catalunya 
(ASACC) 

Curtcircuit 2.400 € 

Total 4.350 € 

 
En data 29 d’octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la revocació inicial de les subvencions (registre d’acords 525/2020) abans 
esmentades i va concedir un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord, per a què 
presentessin les al·legacions que consideressin oportunes, d’acord amb l’article 48 de 
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l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 de maig de 
2017).  
 
La notificació a l’Associació Palau Cultural – Ateneu de les Arts es va posar a 
disposició de l’entitat el dia 2 de novembre de 2020 a través de la plataforma ENOTUM 
i va ser acceptada el mateix dia 2 de novembre. El termini d’audiència va finalitzar el 
dia 23 de novembre de 2020 sense rebre cap al·legació. 
 
La notificació a l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) es va posar 
a disposició de l’entitat el dia 2 de novembre de 2020 a través de la plataforma 
ENOTUM i va ser rebutjada pel sistema el dia 13 de novembre de 2020. De 
conformitat amb l’article 44 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques es va procedir a la publicació de 
l’esmentada notificació traduïda a la llengua castellana. Aquesta publicació es va 
realitzar a través d’un anunci que va es publicar el dia 17 de març de 2021 al BOE. El 
termini d’audiència que estableix la notificació publicada al BOE va finalitzar el dia 9 
d’abril de 2021 sense rebre cap al·legació. 
 
Atès que l’import concedit a les dues entitats corresponia a l’anualitat 2019 i ja es va 
incorporar al pressupost 2020 concretament a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48901 i que aquest import s’ha anul·lat a data 31 de desembre de 
2020; i que l’import imputat a l’anualitat 2020 no s’ha incorporat al pressupost de 
l’exercici 2021, no cal fer cap document d’ajustament comptable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
L’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona 
(publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), relativa a la revocació de les subvencions 
concedides. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència, i que, atès que la competència per a la 
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revocació no esta delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, 
la revocació dels ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. REVOCAR definitivament, per delegació de la Presidència, les subvencions 
següents, per un import total de quatre-mil tres-cents cinquanta euros (4.350.- EUR):  
 

NIF Entitat Projecte 
Import 
revocat 

Anualitat 
2019 

G66725433 
Ass. Palau Cultural - Ateneu de 

les Arts 
Montmusic Festival 

2019 
1.950 €  1.950 €  

G62766472 
Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya (ASACC) 

Curtcircuit 2.400 € 2.400 € 

 
concedides per acord de la Junta de Govern de data 26 de setembre de 2019 (registre 
d’acords 427/2019), que s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2019, i justificar com a màxim el 4 de juny de 2020, ja que, 
transcorregut el període d’audiència concedit per l’acord de la Junta de Govern de data 
29 d’octubre de 2020 (registre d’acords 525/2020), no s’han presentat al·legacions a la 
revocació inicialment aprovada. 
 
Segon. NOTIFICAR el present Acord a les entitats descrites a l‘acord primer per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 
període d’execució i el termini de justificació previstos a les Bases reguladores 
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en el marc del programa 
BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la 
creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es 
desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona, aprovada per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020. (Exp. núm. 2020/0003251).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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 al seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
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(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 
2020, va aprovar la convocatòria, que incorporava les bases específiques, per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
en el marc del programa Bibliolab, per finançar projectes que tinguin com a objectiu 
promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de 
l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la 
ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona que es duguin a terme 
entre els dies 1 de juliol de 2020 i 31 de juliol de 2021, ambdós inclosos (convocatòria 
núm. 202020205120011723).  
 
Posteriorment, en sessió celebrada el dia 8 d’octubre de 2020 la mateixa Junta de 
Govern va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
esmentada. 
 
Les bases reguladores de la convocatòria estableixen el següent període d’execució 
dels projectes subvencionats: 
 

3. Període d’execució 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de 
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 
comprès entre els dies 1 de juliol de 2020 i 31 de juliol de 2021. 
 
(...) 
 

Així mateix, les bases reguladores estableixen el següent període de justificació dels 
projectes subvencionats: 

 
19. Termini i forma de justificació 

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, en funció del termini d’execució 
del projecte corresponent, en dos períodes; al primer període hauran de justificar-se 
totes les despeses de l’any 2020 i al següent es justificaran les despeses 
executades el 2021.  
 
Els terminis de justificació de la subvenció són els següents: 
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PERÍODE DESPESA A JUSTIFICAR PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ 

2020 (1/07/2020 a 31/12/2020) 1 a 28 de febrer de 2021 

2021 (01/01/2021 a 31/07/2021) 1 agost a 30 de setembre de 2021 

 
 (...) 

 
Atès que en el moment d’aprovació de la convocatòria encara no s’havia declarat 
l’estat d’alarma ni eren previsibles les conseqüències que han acabat derivant de la 
crisi sanitària provocada pel COVID 19, i que el calendari d’actuacions que es va 
preveure ha estat inassumible per moltes de les entitats beneficiàries de la subvenció. 
 
Atès que les biblioteques on han de dur-se a terme els projectes subvencionats han 
estat tancades durant part del termini establert per a l’execució dels projectes, i que 
inclús quan han estat obertes, ho han fet majorment amb restriccions d’aforament i 
d’utilització d’espais, el que necessàriament ha dificultat la realització dels projectes en 
els termes inicialment previstos. 
 
Vist que les propostes subvencionades apliquen metodologies pròpies de la innovació 
oberta, la ciència oberta i/o la ciència ciutadana per fer innovació social, que aquestes 
demanden de la interacció amb el públic participant del projecte i que les condicions 
per desenvolupar aquesta participació ciutadana han estat complicades i canviants, el 
que ha dificultat i obligat a posposar en nombroses ocasions actuacions ja 
programades, sense que aquesta demora els sigui imputable a les entitats 
beneficiàries de la subvenció. 
 
Prenent en consideració que l’esmentada convocatòria de subvencions és tot just la 
segona concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’aquesta 
mena que engega la Gerència de Serveis de Biblioteques, i que és prioritari garantir la 
implementació de tots els processos participatius emprant criteris de qualitat i 
metodologies d’innovació oberta. Aquesta Gerència considera necessari garantir que 
els projectes puguin finalitzar per tal d’obtenir l’impacte social i cultural així com 
l’evolució del model de biblioteca que persegueix la convocatòria, i per garantir-ho cal 
ampliar el termini inicialment previst per a l’execució dels projectes i, coherentment, 
adaptar el termini de justificació al nou termini d’execució. 
 
Vist el que disposa l’article 22 de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions (“Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució”), 
així com allò previst a l’article 25 de l’Ordenança (“Modificacions de la resolució de 
concessió”): 
 

“Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia 
sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres 
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una 
alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.” 
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Així, es proposa ampliar el termini d’execució dels projectes subvencionats i que 
aquests puguin dur-se a terme fins el 31 d’octubre de 2021 (en comptes del 31 de 
juliol, data límit fixada inicialment), i modificar conseqüentment el període de 
justificació de les despeses 2021, que s’establirà entre les dates 1 de setembre i 15 de 
novembre de 2021 (en comptes del període 1 d’agost a 30 de setembre de 2021 
previst inicialment). Es creu convenient establir una data d’inici del període de 
justificació de la subvenció anterior a la fi del nou termini d’execució dels projectes, per 
no perjudicar els projectes que puguin executar-se en els terminis en principi establerts 
endarrerint la justificació dels mateixos. 
 
La Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar aquesta resolució, per delegació 
de la Presidència, 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 mitjançant Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB en 
data 19 de desembre del mateix any. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el període d’execució previst a l’Acord i a les Bases reguladores 
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en el marc del programa 
BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i 
la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en 
una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona (exped. 2020/0003251), en el sentit AMPLIAR-LO del dia 31 
de juliol al dia 31 d’octubre de 2021, de manera que el primer paràgraf de la base 3 
queda redactat de la següent manera (subratllat el text modificat, base 3): 
  

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de 
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 
comprès entre els dies 1 de juliol de 2020 i 31 d’octubre de 2021. 

 
(...) 

 
Segon.- MODIFICAR el termini de justificació de les subvencions previst a les Bases 
reguladores de l’esmentada convocatòria pel que fa a les despeses corresponents a 
l’exercici 2021, fixant com a data d’inici del període de justificació l’1 de setembre de 
2021 i allargant el termini fins a 15 de novembre de 2021, de manera que el redactat 
del quadre on es detallen els terminis de justificació inclòs a la Base 19 queda de la 
següent manera (subratllat el text modificat, base 19.): 
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“Els terminis de justificació de la subvenció són els següents: 
 

PERÍODE DESPESA A JUSTIFICAR PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ 

2020 (1/07/2020 a 31/12/2020) 1 a 28 de febrer de 2021 

2021 (01/01/2021 a 31/10/2021) 1 de setembre a 15 de novembre de 2021 

“ 
(...) 

 
Tercer.- APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- COMUNICAR les modificacions aprovades a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
inicial de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la Fundació l'Espiga, en 
el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/182).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord (núm. 399) de la Junta de Govern, de 30 de juliol de 2020, es va aprovar 

la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202020195120011533) de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, 
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2020 (BOPB 03.08.2020) 

 
2. En el marc d’aquesta convocatòria a la Fundació l’Espiga, amb NIF G59913160, se 

li va atorgar el següent ajut: 
 

Núm. 
expedient 

NIF Entitat Nom 
projecte 

Punts Import 
atorgat 

Operació 
comptable 

2020/0005986 G59913160 FUNDACIÓ 
L'ESPIGA 

RESPIR I 
LLEURE 

82 17.418,71 € 2003002407/004 
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3. En data 2 de febrer de 2021, la Fundació l’Espiga presenta els formularis de 
justificació de les despeses, justificant per un import total de 23.169,14 € i es va 
procedir al pagament de l’import atorgat, 17.418,71.- €. 

 
4. Vist l’informe emès pel cap de Secció Jurídic-Administrativa en el que s’assenyala 

que en una posterior revisió de les justificacions presentades es va posar de 
manifest que la l’import de 17.418,71.- €, pagat a la Fundació l’Espiga superava el 
50 % del cost justificat i tal i com estableixen les Bases 12 i 21 de la convocatòria 
esmentada, mai s’efectuaran pagaments superiors al 50 % del cost de l’activitat 
justificada. Si aquest 50 % resulta un import inferior a l’atorgat, s’entendrà que el 
beneficiari renuncia automàticament a la diferència per desviació. 

 
5. Vist que l’import justificat ha estat de 23.169,14 €, el pagament s’havia d’haver 

reduït en 5.834,14 €, sent la quantitat a pagar d‘11.584,57 € i s’ha de procedir a 
reclamar a la Fundació l’Espiga, amb NIF G59913160, el reintegrament de l’import 
de 5.834,14 €, pagat amb excés. 

 
6. Per tot això s’ha de procedir la revocació inicial de l’import pagat amb excés, 

atorgant un termini de quinze dies a la Fundació l’Espiga per a què pugui presentar 
les al·legacions que consideri oportunes. 

 
Fonaments de dret  
 
1. Vistos els articles 48 i 50 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 

de Barcelona (BOPB de 9 de maig de 2017) 
 
2. Vist el punt 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, 
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

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

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR inicialment la revocació parcial de la següent subvenció, en el 
marc de la convocatòria núm. 202020195120011533 de l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020, i pels 
motius que s’indiquen a la part expositiva: 
 

Beneficiari NIF Actuació 
subvencionada 

Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import pagat 
amb excés 

Import a 
revocar 

Fundació 
l’Espiga 

G59913160 Respir i Lleure 17.418,71€ 23.169,14€ 5.834,14€ 5.834,14€ 
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Segon.- HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord a fi que l’entitat afectada presenti les 
al·legacions que estimi pertinents, amb l’advertiment que de no fer-ho es durà a terme 
la revocació definitiva de l’import pagat amb excés. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords, a la Fundació l’Espiga.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Acord de constitució de l’Espai de 
Relació Institucional (ERI) en el marc del procés d’intervenció comunitària 
intercultural del districte de Collblanc - La Torrassa (Exp. núm. 2021/0006555).- 
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. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat per 

la Junta de Govern el 30 de juliol de 2020, recull els principals objectius polítics 
que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Aquest Pla estableix el full de ruta del govern de la corporació i recull 16 objectius 

estratègics, entre els quals trobem, el de reduir la desigualtat entre persones i 
territoris, i afavorir la inclusió social a través de polítiques de lluita contra les 
vulnerabilitats.  

 
3. El Servei de Convivència i Diversitat, en endavant SCD, de la Gerència de Serveis 

d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, treballa 
conjuntament amb els ens locals per promoure la no discriminació, l’accés als 
drets, la igualtat de tracte i d’oportunitats com a política pública, l’acompanyament 
als ens locals en l’àmbit de l’acollida i la ciutadania intercultural, la promoció de les 
polítiques de convivència entre altres. 

 
4. En data d’1 de juliol de 2014, l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i l'Obra 

Social “la Caixa” van signar un Conveni Marc de Col·laboració amb la finalitat de 
desenvolupar el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (d'ara endavant 
Projecte ICI) al Districte de Collblanc – la Torrassa. El març de 2015, ambdues 
institucions signaren amb l’Associació Educativa Itaca, una entitat de reconeguda 
trajectòria al territori, el Conveni per al desplegament del Projecte als barris de 
Collblanc – la Torrassa. Aquest Projecte s'emmarca en el Programa 
d'Interculturalitat i Cohesió Social de l'Obra Social “la Caixa”. 
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5. Les polítiques públiques de l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en l’àmbit de 
la convivència intercultural, es remunten a l’any 2005 amb l’arribada, sense 
precedents en el passat, d’un alt nombre de nous veïns i veïnes d’origen 
estranger. Així, malgrat que la història de la ciutat conté el relat de successives 
arribades de persones procedents de diferents indrets, els últims fluxos migratoris 
van transformar-la en la ciutat diversa que és avui. 

 
6. En aquells anys, l’Ajuntament reconeixia “l’enriquiment” que implicava l’acollida 

dels nous habitants, alhora que es proposava el repte d’abordar els impactes 
“sobre els serveis públics, les necessitats socials, la convivència o la cultura” que 
provocaven els canvis sociodemogràfics de la nova realitat. 

 
7. Així, l’Àrea de Benestar Social i Família va impulsar l’elaboració del primer Pla 

Director per a la Integració de la Nova Ciutadania (2005-2007) i, en una segona 
fase, va elaborar el seu Pla d’Actuació. Aquest volia “endegar actuacions que 
contribuïssin a la millora de la convivència i la integració de la nova ciutadania”. 
D’aquesta forma, començaven a definir-se les actuacions municipals que tenien 
com a finalitat aprofundir en la cohesió i la construcció d'un model de ciutadania 
inclusiva. 

 
8. En aquest context, el Pla Integral, desenvolupat en el marc de la Llei 2/2004, de 4 

de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que regeixen una atenció 
especial, impulsat entre els anys 2004 i 2009 al Districte de Collblanc – la Torrassa 
també va permetre, entre altres objectius, avançar en matèria de cohesió social. 
Per fer-ho, volia “afavorir el protagonisme dels veïns, la seva participació i 
autoorganització per la solució dels problemes de la comunitat, cercant noves 
formes de relació amb l’Administració local”. La participació dels diferents actors 
del territori era un dels trets del model d’intervenció que es proposava ja en 
aquells anys. 

 
9. D’ençà que les polítiques públiques de convivència s’han anat configurant amb 

una perspectiva intercultural a fi d’enfortir la cohesió social i el desenvolupament 
urbà a la ciutat. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament ha desenvolupat un seguit 
d'iniciatives públiques, entre les quals es troba el Projecte ICI, amb l'objectiu comú 
de continuar avançant en la construcció d'una ciutat intercultural en què la 
diversitat es gestioni amb intel·ligència i eficiència així com posant en valor les 
contribucions d’una ciutadania intercultural. 

 
10. La signatura dels Convenis de col·laboració entre Ajuntament, l'Obra Social “la 

Caixa” i Associació Educativa Itaca han permès el desplegament del Projecte ICI 
als barris de Collblanc i la Torrassa i ha possibilitat avançar i aprofundir 
notablement en la tasca iniciada. En un territori caracteritzat, entre altres coses, 
per l’alta diversitat d’orígens, de llengües maternes o de tradicions religioses, el 
Projecte ICI proposava com a principal objectiu contribuir a la millora de la 
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convivència i la cohesió social a través de la intervenció comunitària com a eina 
metodològica. 

 
11. Després de sis anys de desenvolupament del Projecte ICI, les institucions 

implicades valoren que l’acció conjunta dels protagonistes de la comunitat, des del 
rol propi de cadascun, té resultats i impactes molt positius en l'àmbit de la 
convivència intercultural i la cohesió social. Constatats els resultats i impactes del 
procés, consideren la intervenció comunitària una metodologia eficient a mantenir 
en el temps per contribuir al doble objectiu de més i millor convivència i cohesió 
social. 

 
12. Així, es configura l’Espai de Relació Institucional (ERI) amb la participació de les 

persones representants d’algunes de les administracions implicades en el procés 
comunitari, així com de representants d'altres organitzacions de diferent 
naturalesa i vol oferir la cobertura institucional necessària per a la sostenibilitat del 
procés comunitari intercultural dels barris de Collblanc i la Torrassa.  

 
13. D’acord amb aquests antecedents, es proposa l’adhesió de la Diputació de 

Barcelona, mitjançant l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, a l’Acord 
de constitució de l’Espai de Relació Institucional (ERI). 

 
Fonaments de dret 
 
Atès que l’adhesió a l’Acord expressa una declaració d’intencions i la voluntat de les 
parts subscriptores de col·laborar i impulsar actuacions amb un objectiu comú, sense 
formalitzar cap compromís jurídic concret i exigible i que coincideix, per tant, amb la 
naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, 
recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
i l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió a la Junta 
de Govern, segons la competència que té atribuïda a l’apartat 3.4.k) de la Refosa núm. 
1/2020, 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 virtut dels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, a l’Acord de constitució de l’Espai de Relació 
Institucional (ERI) en el marc del procés d’intervenció comunitària intercultural del 
districte de Collblanc - La Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat, amb la subscripció 
dels compromisos següents: 
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EXPOSICIÓ 
 
L’Espai de Relació Institucional (ERI) es configura amb la participació de les persones 
representants d’algunes de les administracions implicades en el procés comunitari, així com 
de representants d'altres organitzacions de diferent naturalesa. 
 
Les parts a les quals compromet aquest acord tenen coneixement que: 
 
- El Projecte ICI es desenvolupa als barris del Collblanc i la Torrassa des del juliol de 2014 

amb la participació activa de nombroses institucions, recursos tècnics i veïns i veïnes del 
districte. 

- El procés comunitari ha tancat el seu primer cicle amb la presentació pública, el 
desembre de 2019, de l’Avaluació Comunitària. 

- Totes les fases del procés comunitari han implicat la participació dels/les protagonistes 
que conformen la comunitat de Districte II. Aquests són els/les professionals dels serveis 
i recursos tècnics, els veïns i veïnes dels barris de Collblanc i la Torrassa i els/les 
representants institucionals de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

- En els espais de treball comunitari conformats durant el desplegament del Projecte ICI, 
els i les protagonistes esmentats han identificat les principals necessitats i reptes a fi 
d’abordar-los de manera col·laborativa. Per a això, han dissenyat conjuntament les 
iniciatives desenvolupades des d’una perspectiva basada en l’interès general i el bé 
comú. 

 
A més, a fi de proporcionar la cobertura institucional que ha de contribuir a la sostenibilitat 
del procés comunitari intercultural als barris de Collblanc i la Torrassa, les funcions de 
l’Espai de Relació Institucional (ERI) seran: 
 

 Esdevenir un espai de relació i cooperació interinstitucional que permeti donar continuïtat 
al compromís de les diverses parts amb el procés d’intervenció comunitària intercultural. 

 Facilitar la col·laboració dels diferents recursos en iniciatives comuns i compartides que, 
responent als objectius i encàrrecs propis, permetin alhora articular respostes més 
àmplies i integrals. 

 Afavorir la complementarietat i les sinergies, evitant duplicitats i millorant i optimitzant 
l'organització dels recursos existents per oferir una millor atenció a les necessitats del 
territori. 

 Vetllar per la connexió i la coherència de les iniciatives comunitàries amb les polítiques 
públiques impulsades per les diferents institucions administratives que formen part del 
present acord. 

 Assegurar l'actualització i posada a disposició de tota la informació relacionada amb el 

procés comunitari per als diferents nivells i protagonistes implicats. 

 Impulsar i fer el seguiment de totes les fases del procés comunitari intercultural. 
 

ACORDS 
 

Les institucions, entitats i organitzacions socials participants del procés comunitari 
intercultural impulsat al Districte de Collblanc – la Torrassa i signants del present Acord de 
Col·laboració, acorden: 
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- Reconèixer les aportacions del procés comunitari intercultural en l’àmbit de la 
convivència i la cohesió social als barris de Collblanc i la Torrassa. 

- Reconèixer l’existència, l’operativitat i la funcionalitat dels espais de relació creats en el 
marc del procés comunitari intercultural. Es posa en valor que aquests han permès una 
millor coordinació, relació i treball conjunt entre diversos recursos tècnics. Com a resultat, 
s’ha avançat en l’aprofitament dels recursos tot reduint les actuacions aïllades i 
sectorials. 

- Reconèixer el paper, necessari i imprescindible, de l’Equip Comunitari del Projecte ICI al 
territori per l’aplicació, amb rigor i flexibilitat, de la metodologia establerta pel projecte, 
així com en el disseny i la dinamització de l’estructura que permet sostenir i 
desenvolupar el procés comunitari intercultural al Districte de Collblanc – la Torrassa. 

- Reconèixer els avenços en termes de participació, implicació i treball conjunt entre els 
recursos professionals i un nombre creixent de veïns i veïnes del districte. 

- Reconèixer i validar els materials generats en el marc del procés comunitari intercultural 
com a productes resultants del treball conjunt entre diferents recursos tècnics, la 
ciutadania i diverses institucions. Aquests han estat el marc de referència que ha permès 
definir les iniciatives comunitàries interculturals. En aquest sentit, s’accepta el caràcter 
viu d’aquests materials així com la necessitat de la seva actualització continua. 

- Oferir cobertura institucional al treball comunitari, així com coordinació interinstitucional 
entre administracions públiques i altres entitats implicades en el marc del procés 
comunitari. Per a això, les institucions signants assumeixen la seva participació en l’ERI 
tot nominant el(s) seu(s) representant(s). 
Amb la seva participació en aquest espai, cada entitat o institució pretén traslladar la 
seva voluntat d'adquirir un compromís en favor de la sostenibilitat i l'adequat 
desenvolupament del procés comunitari intercultural, traslladant així una voluntat 
inequívoca de coresponsabilitat amb aquest. A més, comporta la col·laboració de la seva 
institució i/o servei més enllà de la implicació de les persones tècniques que participen 
dels espais de relació existents. 

- Contribuir a l’enfortiment dels espais de relació existents així com a ampliar l’abast i la 
profunditat dels impactes de les iniciatives dissenyades en el marc del procés comunitari 
intercultural. Per fer-ho, es comprometen a alliberar una part del temps dels recursos 
tècnics designats a formar part dels espais de relació. 

- Estudiar les formes per implicar-se en els programes, projectes, accions que es 
desenvolupin al llarg de les diferents fases del procés comunitari intercultural aportant els 
recursos (humans, materials, econòmics, logístics, d’infraestructura, relacionals o altres) 
que estimin oportuns en cada moment i que permetin la seva sostenibilitat a mig i llarg 
termini. Els acords de col·laboració que s’estableixin amb caràcter estable poden 
plasmar-se en acords de col·laboració permanent. 
En aquest punt cal indicar que aquest ERI no es constitueix com a espai de decisió. 
Cada representant decidirà en el seu àmbit institucional com concreta la implicació i 
l’aportació pròpia en cada cas. Els compromisos que adquireixin els representants resten 
condicionats al previ compliment de les normatives substantives i procedimentals que 
resultin exigibles per a materialitzar-los. 

- Contribuir a la consolidació al territori d’un model d'intervenció comunitària. Per fer-ho, 
s’estudiaran les formes per incorporar progressivament aquesta perspectiva tant en la 
cultura corporativa de les institucions signants com en les seves accions de difusió i 
comunicació. 

- Contribuir a la incorporació al territori d’una perspectiva inclusiva que posi en valor la 
riquesa i les aportacions de la diversitat en un sentit ampli. En aquest sentit, es 
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comprometen a avançar en l’adopció de les mesures d’equitat necessàries que permetin 
la reducció de les desigualtats i la transició des d’una perspectiva d’igualtat d’oportunitats 
a una altra, socialment més justa, d’igualtat de resultats. 

- Possibilitar l'assessorament tècnic i científic que acompanyi al procés comunitari 
intercultural al llarg de les seves fases. 

- Facilitar la coordinació i l’articulació del procés comunitari intercultural del Districte II amb 
el proper desplegament del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) que 
impulsarà l’Ajuntament amb el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, 
Generalitat de Catalunya, Pla que esdevindrà l’estratègia comunitària de la ciutat, 
n’establirà les prioritats i en determinarà el full de ruta de totes les iniciatives 
comunitàries del territori. El PLACI permetrà “incorporar l’acció comunitària per la inclusió 
en la planificació estratègica i operativa dels ens locals”. Així, reconeixent les iniciatives 
comunitàries existents, el Pla facilitarà a la ciutat la “racionalització, visibilització i 
ordenació de les accions inclusives i comunitàries que es duen a terme”, que hauran de 
formar part necessàriament de l‘estratègia de ciutat aprovada en l’esmentat Pla Local 
d’Acció Comunitària per la Inclusió Social. 

- Facilitar, alinear i coordinar les actuacions que es desenvolupin al districte en l’àmbit de 
la convivència inclusiva amb l’estratègia de ciutat impulsada amb el suport de l’Àrea de 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Diputació de Barcelona, i que es concreta, entre 
altres actuacions, en l’elaboració d’un pla integrador dels àmbits de la convivència i 
l’abordatge de la diversitat des de l’eix intercultural. 

 
FUNCIONAMENT  
 
Correspon al Nucli de l’ETR, l'Equip Comunitari i a la referent tècnica municipal del 
Projecte ICI: 
 
a) Dotar de contingut les reunions del ERI. 
b) L'execució dels acords que s'aconsegueixin. 
c) La socialització d'aquests acords en la resta d'espais de participació del procés 

comunitari i en la comunitat en general. 
d) Coordinar l’acció de l’ICI amb l’Equip Tècnic d’Acció Comunitària (ETAC), encarregat de 

liderar la implementació de l’estratègia PLACI a la ciutat, per tal de garantir que les 
accions comunitàries del projecte intercultural hi estiguin alineades. 

 
Correspon a l'Equip Comunitari i a la referent tècnica municipal del Projecte desenvolupar 
les tasques pròpies de la secretaria tècnica (preparació de l’ordre del dia, redacció de les 
actes de reunió, altres). 
 
Les reunions de l’ERI es duran a terme, inicialment, amb una periodicitat anual. 
 
L’Acord serà revisat anualment, donant la possibilitat d'actualitzar i ampliar els continguts. 
 
Finalment, es contempla la possibilitat d’incorporar noves entitats i institucions a l'acord en 
el cas que existeixi voluntat de col·laborar en el procés comunitari intercultural. Les noves 
entitats i institucions podran incorporar-se a l'Espai de Relació Institucional amb la 
conformitat de les parts que actualment el configuren. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. FACULTAR la senyora Lluïsa Moret Sabidó, presidenta delegada de l’Àrea 
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, per signar la documentació necessària a fi de 
subscriure el compromís expressat a l’acord anterior i DESIGNAR-LA per a 
representar a la Diputació de Barcelona en el si de l’Espai de relació institucional 
(ERI).  
 
Tercer. DESIGNAR a la cap del Servei de Convivència i Diversitat, Sra. Marta Solé 
Pascual, com a representant tècnica de la Diputació de Barcelona en el si de l’Espai 
de relació institucional (ERI).  
 
Quart. NOTIFICAR aquest acord als interessats.” 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
No es formulen precs ni preguntes. 
 
S’ha donat resposta escrita a les preguntes formulades pel diputat senyor Fornés 
(ECG) a la sessió de la Junta de Govern de 15 d’abril de 2021, trametent una còpia de 
la mateixa documentació i informació a tots els Grups polítics 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  
 
 
 
 
 
 
 


