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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 13 DE MAIG DE 2021 
 
El 13 de maig de 2021, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb 
l’assistència del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), 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), senyor Alfredo Vega López (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: senyors 
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier 
Garcia Albiol (PP) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP) i la 
diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies 
interpersonals disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de 
la sessió de forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a 
distància i per mitjans electrònics.  
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2021. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4078/2021, de data 26 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, com acusació particular, en la Peça separada 
núm. 1 (DP 111/2016), referent a l'entitat EQUACAT, SA, en relació amb les 
subvencions atorgades relacionades amb les obres d'adequació i reforma i 
activitats a desenvolupar en el Canal Olímpic per acollir els Jocs de la 
Mediterrània - Tarragona 2017, que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de 
Barcelona, així com designar procuradora i advocat per a que representi i 
defensi, respectivament, els interessos d'aquesta corporació (Exp. núm. 
2021/8480). 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 91,50 €, de la subvenció 
atorgada a l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el retorn 
dels dinosaures” i per import de 4,89 €, de la subvenció atorgada a la Fundació 
Internacional Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017”, en el marc 
de la convocatòria de subvencions i reconèixer el crèdit derivat de la despesa per 
import total de 3.980 €, per a realitzar el darrer pagament a les entitats IMAGO i 
Olof Palme (Exp. núm. 2017/5919). 

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

crèdit derivat de la despesa per import de 1.799,54 €, a favor de Metges del Món 
per l’acció “Persones que es mouen, qüestió de drets”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 
de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919). 

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

crèdit derivat de la despesa per import de 6.194,50 €, corresponent 2.934,50 €, a 
favor de l’Ajuntament de Mataró i 3.260 €, a favor del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, corresponents a dos ajuts econòmics, la quantitat 
subvencionada dels quals no es va incorporar com a romanent en aquest 
exercici 2021 (Exp. núm. 2019/5652). 

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

conveni marc entre la Diputació De Barcelona i l’Associació Barcelona Global per 
l’impuls de l’agència Barcelona & Partners per a l’atracció d’inversions i la 
generació de llocs de treball (Exp. núm. 2021/0008842). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos 
en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà 
(Exp. núm. 2021/0000864). 

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

liquidació definitiva del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 
(2a. edició), i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició 
de la despesa a favor de diversos ens (Exp. núm. 2019/0007048). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aixecar la suspensió 

temporal i total de l’execució del projecte d’obra del municipi de l’Ametlla del 
Vallès i concedir una ampliació del termini d’execució de 2 mesos, del contracte 
relatiu a l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, corresponent al lot 3, formalitzat amb l’empresa TONDO ENERGIA SL 
(Exp. núm. 2018/0013057). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. CALAF. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 12.674,44 €, a l'Ajuntament de Calaf, 
per a finançar l'actuació local “Arranjament del carrer de les Colònies”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0008128). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 187.325,56 €, a l'Ajuntament de Calaf, 
per a finançar l'actuació local “Reurbanització Travessera”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0008143). 

 
12. SANT SADURNÍ D'ANOIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l'actuació local “Inversions 
via pública”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0009044). 
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Programa de Crèdit Local 
 
13. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 547.351,27 €, a 
l'Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 
2021 (Exp. núm. 2021/0006219). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

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

liquidació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Conservació de la 
Infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” a diversos 
ajuntaments, atorgat en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 (Exp. núm. 
2018/20289). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Granollers, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora del vial d'accés al 
centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers” (Exp. 
núm. 2017/3229). 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar d’ofici 

l’errada material detectada a l’acord número 146/2021, adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2021, 
relatiu a l’aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, relatiu a les obres del 
projecte constructiu “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers 
Treus Creus, Era i Vic. TM Sant Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 2018/2134). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la tercera i última 

transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció concedida, per 
a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: una 
eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals 
(LIFE13 BIO/ES/000094)” (Exp. núm. 2013/5531). 

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

convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència 
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competitiva, amb l’objecte de fomentar les activitats forestals, les agrícoles 
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de 
restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i 
esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència - estalvi 
energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació 
de Barcelona, exercici 2022. (Exp. núm. 2021/5885). 

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

protocol d’entesa mútua subscrit entre la Diputació de Barcelona, com a soci 
coordinador del Projecte LIFE TRITÓ MONTSENY i el Zoo de Chester, per 
millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i promoure la implicació 
d’especialistes internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del projecte 
Life Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757), signat el 5 de febrer de 2020, amb 
registre de convenis núm. 63/2020, mitjançant la corresponent addenda al 
protocol esmentat (Exp. núm. 2019/19367).  

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

concessió de subvencions en el marc de la segona convocatòria d’atorgament 
de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als ens 
locals municipals de la província de Barcelona, per a l’adequació de les 
deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006), 
any 2021 (Exp. núm. 021/0001170). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

l’Acord Marc entre la Diputació de Barcelona i la Fundación Escuela de 
Organización Industrial, per a la difusió i/o el desenvolupament d’actuacions 
d’impuls del teixit empresarial i l’ocupació a la província de Barcelona. (Exp. 
núm. 2021/9412). 

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

sol·licitud de participació de la Diputació de Barcelona com a associada, en 
l’Associació Network of European Regions for a Sustainable and Competitive 
Tourism - NECSTouR, acceptar els seus estatuts (NECSTouR Legal Statutes) i 
validar l'acord de protocol de treball en xarxa (Memorandum of understanding) 
(Exp. núm. 2021/0003021). 
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ÀREA DE CULTURA 
 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats Culturals de les Festes 
Majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 2019/19872).  

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del Premi Frederic Roda de 
teatre corresponent a l’any 2021, mitjançant procediment de concurrència 
competitiva (Exp. núm. 2021/8941). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

resolució de la concessió del recurs de suport tècnic “Equipaments juvenils 
municipals”, inclòs en el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/1182). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
26. Dictamen pel qual es proposar, pel delegació de la Presidència, aprovar el 

reconeixement de crèdit a favor de l'entitat Associació SUSOESPAI, Creació i 
Salut Mental (Exp. núm. 2020/182). 

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

conceptual i línies estratègiques de l'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0007004). 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l'aprovació del Protocol d'intencions entre la Generalitat de Catalunya i les 
administracions públiques locals per tal d'establir un marc de col·laboració en 
matèria de pobresa energètica, subscrit de forma manuscrita el 29 de març de 
2021 (Exp. núm. 2021/0003592). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Millora criteris de registre de 
l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials- Hèstia", en règim de 
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concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0008647). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics" 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. 2021/0008651). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Diagnosi organitzativa i gestió per 
processos als serveis socials bàsics", 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. 2021/0008652). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Garantia del dret a l'alimentació", 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. 
2021/0008656). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Plans locals d'acció comunitària 
inclusiva", 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. 2021/0008657). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes de suport al dret a 
l'habitatge des de l'àmbit social", 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. 2021/0008661). 

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

procediment de concessió del recurs material "Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: "CONTROLES?", 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. 2021/0008666). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Eines per a la planificació de les 
polítiques d'infància i adolescència en risc", 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. 2021/0008668). 
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs material "Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua", 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. 2021/0008672). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de 
l'envelliment actiu, persones amb discapacitat i salut mental", 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. 2021/0008674). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Serveis d'Intervenció 
Socioeducativa", 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. 2021/0008676). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Plans i protocols locals de prevenció 
del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles", 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. 2021/0008678). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Guia local per fer front als 
maltractaments a les persones grans", 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. 2021/0008679). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Ciutats amigues amb les persones 
grans", 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. 2021/0008680). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Identificació dels perfils dels infants i 
adolescents en situació de risc i les seves famílies", 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. 2021/0008681).  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2021.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 29 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.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4078/2021, de data 26 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, com acusació particular, en la Peça separada 
núm. 1 (DP 111/2016), referent a l'entitat EQUACAT, SA, en relació amb les 
subvencions atorgades relacionades amb les obres d'adequació i reforma i 
activitats a desenvolupar en el Canal Olímpic per acollir els Jocs de la 
Mediterrània - Tarragona 2017, que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de 
Barcelona, així com designar procuradora i advocat per a que representi i 
defensi, respectivament, els interessos d'aquesta corporació (Exp. núm. 
2021/8480).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“Atès que en data 18 de desembre de 2016, es va presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona un escrit del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en què 
sol·licitava, dins del procediment de diligències prèvies 111/2016, que en un termini no 
superior a 15 dies hàbils s’enviés la documentació corresponent a 22 expedients de la 
Direcció de Relacions Internacionals d’aquesta corporació. 
 
Atès que per part de la Diputació de Barcelona es va sol·licitar al Jutjat d’Instrucció 
núm. 1 de Barcelona un ajornament per al lliurament de la documentació, atès el 
període festiu de Nadal. 
 
Atès que en data 10 de gener de 2017 es va lliurar al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de 
Barcelona la documentació corresponent a 12 expedients sol·licitats, i la documentació 
dels 10 expedients restants es va lliurar al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona el 17 
de gener de 2017. 
 
Atès que les esmentades diligències van ser declarades secretes. 
 
Atès que en data 24 de maig de 2018, el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona va fer 
l’entrada i el registre en diverses dependències de la Diputació de Barcelona, 
concretament, en els despatxos i demés dependències de la Direcció de Relacions 
Internacionals, situada a l’edifici del carrer Londres número 55, propietat d’aquesta 
corporació, així com en un despatx de l’edifici de Can Serra. 
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Atès que mitjançant interlocutòria de 12 de novembre de 2019, el titular del Jutjat 
d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, assenyala que les actuacions corresponents a les 
diligències prèvies 111/2016, es troben declarades sota secret sumarial, essent la 
darrera pròrroga del secret l’atorgada en data 11 de octubre de 2019, i disposa 
procedir a aixecar de forma parcial el secret respecte de diferents parts del 
procediment judicial, concretament: la totalitat de la peça principal; la peça d’entrada i 
registre de 24 de maig de 2018 en la seva totalitat, la peça de geolocalització incoada 
el 13 d’abril de 2018, la peça separada núm. 1, així com la peça d’intervenció 
telefònica oberta sobre dispositius dels investigats de l’esmentada peça (denominada 
peça d’intervencions telefòniques A) i la peça separada 3; mantenint-se el secret 
d’actuacions de la resta de la peça/peces separada/des, oberta/es en aquest 
procediment, que s’aniran prorrogant conforme a dret fins a que finalitzi la investigació 
portada a terme per part de la Unitat Policial instructora. 
 
Atès que en diversos mitjans de comunicació van aparèixer diverses notícies, en què 
es parlava de possibles subvencions il·legals i desviaments de fons públics per part de 
la Diputació de Barcelona, que podien suposar un perjudici per a la mateixa, tant des 
d’un punt de vista econòmic com des del punt de vista del propi prestigi de la 
corporació.  
 
Atès que l’article 68 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, i l’article 
175 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim municipal de Catalunya, imposa a totes les entitats locals, i per 
tant també a aquesta corporació, l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la 
defensa dels seus béns i drets, entenent-se que es fa referència a qualsevol acció 
judicial, fins i tot de tipus penal. 
 
Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 13179/2019, 
de 20 de novembre de 2019, parcialment modificat per Decret de la Presidència núm. 
13300/2019, de 22 de novembre de 2019, es resolgué comparèixer, com acusació 
particular, en les diligències prèvies 111/2016 que es segueixen al Jutjat d’Instrucció 
núm. 1 de Barcelona i es va designar l’advocat especialista en matèria de dret penal, 
Sr. Álvaro Amigó Bengoechea, i la procuradora dels tribunals, Sra. Inmaculada Lasala 
Buxeres per a que defensés i representés, respectivament, els interessos d’aquesta 
corporació. 
 
Atès que, en data 2 de març de 2020, es va presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona un manament del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en 
què sol·licitava, dins del procediment de la Peça separada núm. 1 de les diligències 
prèvies 111/2016, es lliurés còpia completa certificada i segellada dels expedients 
relacionats amb les subvencions atorgades en favor de la societat EQUACAT, SA, en 
relació amb les subvencions atorgades relacionades amb les obres d’adequació i 
reforma i activitats a desenvolupar en el Canal Olímpic per acollir les proves dels Jocs 
de la Mediterrània – Tarragona 2017. 
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Vista la petició formulada per la Coordinació General de la corporació a aquesta 
Secretaria per tal que realitzi els tràmits administratius necessaris per comparèixer 
com acusació particular en la Peça separada núm. 1 de les diligències prèvies 
111/2016, relativa a la concessió de les subvencions atorgades a favor de l’entitat 
EQUACAT, SA, en defensa dels interessos i drets de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria General, de 26 d’abril de 
2021. 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona 

 
RESOLC 

 
Primer. COMPARÈIXER, en qualitat d’acusació particular, en la Peça separada núm. 
1 de les diligències prèvies 111/2016, relativa a la concessió de les subvencions 
atorgades a favor de l’entitat EQUACAT, SA, en relació amb les subvencions 
atorgades relacionades amb les obres d’adequació i reforma i activitats a desenvolupar 
en el Canal Olímpic per acollir els Jocs de la Mediterrània – Tarragona 2017, que es 
segueixen davant el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en defensa de tots els 
drets de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. DESIGNAR, als efectes d’unitat doctrinal, l’advocat especialista en matèria de 
dret penal, SR. ALVARO AMIGÓ BENGOECHEA, i la procuradora dels tribunals, SRA. 
INMACULADA LASALA BUXERES, per a que defensi i representi, respectivament, la 
Diputació de Barcelona en la Peça separada núm. 1 de les diligències prèvies 
111/2016, en defensa dels drets d’aquesta corporació. 
 
Tercer. DONAR COMPTE del present Decret al Ple i a la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Quart. NOTIFICAR aquest acord al Sr. Alvaro Amigó Bengoechea i a la Sra. 
Inmaculada Lasala Buxeres, als efectes legals oportuns. 
 
Cinquè. DONAR TRASLLAT del present acord a la Presidència, als presidents i 
portaveus dels grups polítics, al coordinador general, a la Secretaria General, la 
Intervenció General, a la Tresoreria, a la Direcció de Serveis Jurídics i a la Direcció de 
Relacions Internacionals, als efectes oportuns.” 
 
S’incorporen a la sessió el diputat senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP) i la 
diputada senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT). 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
definitivament, la revocació parcial, per import de 91,50 €, de la subvenció 
atorgada a l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el retorn 
dels dinosaures” i per import de 4,89 €, de la subvenció atorgada a la Fundació 
Internacional Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017”, en el 
marc de la convocatòria de subvencions i reconèixer el crèdit derivat de la 
despesa per import total de 3.980 €, per a realitzar el darrer pagament a les 
entitats IMAGO i Olof Palme (Exp. núm. 2017/5919).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
la Direcció de Relacions Internacionals, fomenta activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona 
sobre la cooperació al desenvolupament, el desenvolupament humà sostenible i els 
drets humans. 
 
En aquest sentit, es facilita la tasca dels ens locals de la demarcació de Barcelona per 
informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats, sense ànim de 
lucre, amb seu social o delegació continuada als municipis de Barcelona a través de la 
configuració d’un catàleg amb la selecció i agrupació d’activitats diverses d’educació 
per al desenvolupament, proposades per entitats sense ànim de lucre, i posar-lo a 
disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona.  
 
En data 8 de juny de 2017 va ser aprovada, per acord de la Junta de Govern de la 
corporació (AJG 255/17), la convocatòria que incorpora les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017.  
 
En data 9 de novembre de 2017, mitjançant acord 586/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009143. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201720175120009143 d’“Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament” 2017, l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el 
retorn dels dinosaures” va rebre una subvenció per import de 4.000 € i la Fundació 
Internacional Olof Palme (en endavant Olof Palme) per l’acció “Construïm un món 
solidari 2017” va rebre una subvenció per import de 6.214,50 €.  
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De conformitat amb el punt 3 de les Bases de la convocatòria, el període d’execució de 
les subvencions atorgades en el marc d’aquesta convocatòria estava comprès entre l’1 
d’octubre 2017 i el 31 d’octubre de 2018.  
 
L’entitat Olof Palme va presentar sol·licitud de pròrroga que va ser aprovada 
mitjançant resolució de la presidenta delegada d’Àrea d’Atenció a les Persones, en 
data 21 de novembre de 2018 (D 12506/18), prorrogant el període d’execució fins al 31 
de desembre de 2018. 
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases d’aquesta convocatòria, el primer 
pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada es tramitaria per avançat un 
cop la Diputació de Barcelona rebés l’acceptació expressa de la subvenció per part del 
beneficiari i el compromís d’almenys una quarta part dels municipis on es realitzaria 
l’acció subvencionada. En conseqüència, en data 12 d’abril de 2018 es va realitzar el 
primer pagament a l’associació IMAGO per import de 2.000 € i en data 27 de 
novembre de 2018 es va realitzar el primer pagament a Olof Palme per import de 
3.107,25 €. El pagament del 50 % restant es tramitaria, previ lliurament del compte 
justificatiu simplificat. 
 
Aquests pagaments es van imputar, els primers pagaments al pressupost de despeses 
de l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona i els segons pagaments al pressupost 
de despeses de l’exercici de 2018 d’aquesta corporació.   
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, centre gestor, en data 24 de febrer de 
2021 elabora dos informes de proposta un per la revocació parcial inicial de la 
quantitat de 91,50 € a l’entitat IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el retorn 
dels dinosaures” i un altre per la revocació parcial inicial de la quantitat de 4,89 € a 
l’entitat Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017”; accions 
subvencionades en el marc de la convocatòria 201720175120009143. 
 
De conformitat a la proposta dels esmentats informes, en data 11 de març de 2021 
mitjançant acord núm. 55/21 de la Junta de Govern d’aquesta corporació es va 
aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de 91,50 € a l’associació IMAGO 
per l’acció “El camí de les granotes i el retorn dels dinosaures” i 4,89 € a la Fundació 
Internacional Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions 201720175120009143 aprovades mitjançant acord de la 
Junta de Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017, i es va atorgar a les entitats 
un termini d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord, per tal que presentessin les al·legacions i altres elements de prova que 
consideressin oportunes. Tot indicant que transcorregut aquest termini d’audiència, si 
les entitats no presentaven cap al·legació, es procediria a tramitar la revocació 
definitiva. 
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En data 18 de març de 2021 es va posar a disposició d’IMAGO i d’Olof Palme la 
notificació de l’esmentat acord núm. 55/21 i IMAGO la va acceptar el dia 23 de març 
de 2021 i Olof Palme el dia 26 de març de 2021. 
 
En data 26 d’abril de 2021 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament elabora dos 
informes un en relació amb l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el 
retorn dels dinosaures” i l’altre per l’entitat Olof Palme per l’acció “Construïm un món 
solidari 2017”, en els que indica respectivament, que transcorreguts els quinze dies a 
comptar de l’endemà de la notificació sense que IMAGO ni Olof Palme hagin presentat 
al·legacions a la resolució de revocació inicial, aquesta Oficina proposa la revocació 
parcial definitiva per import de 91,50 € a l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les 
granotes i el retorn dels dinosaures”, i la revocació parcial definitiva per import de 
4,89 € a Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017” corresponent a la 
diferència entre l’import al que l’entitat renúncia (1.030,86 €) i l’import al que hauria 
d’haver renunciat (1.035,75 €), donant per reproduïts els arguments indicats en l’acord 
55/21.  
 
En relació amb l’acció d’Olof Palme, el centre gestor també indica que l’acceptació de 
la renúncia per import de 1.030,86 € presentada per l’entitat es tramitarà amb el decret 
d’aprovació de reducció dels saldos sobrants de tota la convocatòria 
201720175120009143. 
 
Així mateix, en els citats informes l’oficina indica que actualment existeix un saldo 
pendent de pagament: 
 
 A l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el retorn dels 

dinosaures” per import de 1.908,50 €, que es correspon a la diferència entre 
3.908,50 €, import que resulta de la subvenció un cop restat l’import de la revocació 
(subvenció atorgada 4.000 € menys els 91,50 revocats), i 2.000 €, import 
corresponent al pagament avançat realitzat.  
 

 A l’entitat Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017” per import de 
2.071,50 €, que es correspon a la diferència entre l’import que resulta de la 
subvenció un cop restat l’import renunciat per l’entitat i l’import revocat (subvenció 
atorgada 6.214,50 € menys l’import renunciat per l’entitat 1.030,86 € menys els 
4,89 € revocats) i 3.107,25 € , import corresponent al pagament avançat realitzat.  

 
Atenent que el segon i últim pagament d’aquestes subvencions estaven contemplats 
com a operacions comptables al pressupost 2018, i que les operacions comptables 
d’anys anteriors al 2020 no han passat com a romanents l’any 2021, i vista la data de 
proposta d’aprovació definitiva d’aquesta revocació parcial, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament proposa autoritzar el reconeixement de crèdit per import total de 
3.980 € (1.908,50 € per l’acció “El camí de les granotes i el retorn dels dinosaures” i 
2.071,50 € per l’acció “Construïm un món solidari 2017”) a càrrec de l’aplicació 
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pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost 2021 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, basant-se en els dos 
informes de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 26 d’abril de 2021, i 
de conformitat amb l’acord núm. 55/21 de la Junta de Govern de data 11 de març de 
2021, es proposa definitivament revocar parcialment per import de 91,50 € de la 
subvenció atorgada a l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el 
retorn dels dinosaures” i 4,89 € de la subvenció atorgada a la Fundació Internacional 
Olof Palme per l’acció “Construïm un món solidari 2017”, en el marc de la convocatòria 
de subvencions 201720175120009143 aprovades mitjançant acord de la Junta de 
Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017. 
 
Així mateix, es proposa el reconeixement de crèdit de la despesa per import de 
3.980 €, de la qual existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’any 
2018 i 2019, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
dret (AJG 586/17), s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu per l’any 2021 per fer 
el darrer pagament a favor d’IMAGO 1.908,50 € per l’acció “El camí de les granotes i el 
retorn dels dinosaures” i a favor d’Olof Palme 2.071,50 € per l’acció “Construïm un 
món solidari 2017”. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i en bases específiques de la convocatòria 201720175120009143 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017 aprovades 
mitjançant acord 255/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de 
juny de 2017, i publicades al BOPB de data 22 de juny de 2017. 
 
Vist el que preveuen els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions i a la justificació de les subvencions 
públiques.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
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Vist la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2021 que es remet a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple, i vist 
l’annex 4 d’aquestes Instruccions “Instruccions sobre reconeixement de crèdit” que en 
el seu article 5 indica que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària la 
competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa 
de la competència per aprovar la despesa. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, definitivament, la revocació parcial, per import de NORANTA-UN 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (91,50 €) de la subvenció de QUATRE MIL 
EUROS (4.000 €) atorgada a l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i 
el retorn dels dinosaures” i QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
(4,89 €) de la subvenció de SIS MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (6.214,50 €) atorgada a la Fundació Internacional Olof Palme 
per l’acció “Construïm un món solidari 2017”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201720175120009143 aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern 
586/17, de data 9 de novembre de 2017, de conformitat amb els informes de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament tots dos de data 26 d’abril 2021.  
 
Segon. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de TRES MIL 
NOU-CENTS VUITANTA EUROS (3.980 €), corresponent MIL NOU CENTS VUIT 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.908,50 €) a favor de l’associació IMAGO i 
DOS MIL SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.071,50 €) a favor de 
la Fundació Internacional Olof Palme, en base als arguments adduïts en la part 
expositiva d’aquest acte. 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de TRES MIL NOU-CENTS 
VUITANTA EUROS (3.980 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 2021, 
distribuïda en MIL NOU CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(1.908,50 €) a favor de l’associació IMAGO per l’acció “El camí de les granotes i el 
retorn dels dinosaures” i DOS MIL SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (2.071,50 €) a favor de la Fundació Internacional Olof Palme per l’acció 
“Construïm un món solidari 2017”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
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201720175120009143 aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern 586/17, de 
data 9 de novembre de 2017. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 
crèdit derivat de la despesa per import de 1.799,54 €, a favor de Metges del Món 
per l’acció “Persones que es mouen, qüestió de drets”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 
de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
la Direcció de Relacions Internacionals, fomenta activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona 
sobre la cooperació al desenvolupament, el desenvolupament humà sostenible i els 
drets humans. 
 
En aquest sentit, es facilitava la tasca dels ens locals de la demarcació de Barcelona 
per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats, sense ànim 
de lucre, amb seu social o delegació continuada als municipis de Barcelona a través 
de la configuració d’un catàleg amb la selecció i agrupació d’activitats diverses 
d’educació per al desenvolupament, proposades per entitats sense ànim de lucre, i es 
posaven a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona.  
 
En data 8 de juny de 2017 va ser aprovada, per acord de la Junta de Govern de la 
corporació (AJG 255/17), la convocatòria que incorpora les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017.  
 
En data 9 de novembre de 2017, mitjançant acord 586/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009143. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201720175120009143 “Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament” 2017, l’acció “Persones que es mouen, qüestió de drets” de l’entitat 
Metges del Món va rebre una subvenció per import de 3.599,08 €. 
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De conformitat amb el punt 3 de les Bases de la convocatòria, el període d’execució de 
les subvencions atorgades en el marc d’aquesta convocatòria estava comprès entre l’1 
d’octubre 2017 i el 31 d’octubre de 2018.  
 
En data 21 de novembre de 2018, mitjançant Decret 12506/18, es va aprovar la 
pròrroga del període d’execució d’aquesta acció fins al 31 de desembre de 2018, 
establint com al nou període de justificació de l’1 de gener de 2019 al 28 de febrer de 
2019.   
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases d’aquesta convocatòria, el primer 
pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada es tramitaria per avançat un 
cop la Diputació de Barcelona rebés l’acceptació expressa de la subvenció per part del 
beneficiari i el compromís d’almenys una quarta part dels municipis on es realitzaria 
l’acció subvencionada. En conseqüència, en data 13 de desembre de 2018 es va 
realitzar el primer pagament a Metges del Món per import de 1.799,54 €. El pagament 
del 50 % restant es tramitaria, previ lliurament del compte justificatiu simplificat, que 
s’havia de presentar un cop aprovada la pròrroga, entre l’1 de gener de 2019 i el 28 de 
febrer de 2019.   
 
Aquests pagaments es van imputar el primer pagament al pressupost de despeses de 
l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona i el segon pagament al pressupost de 
despeses de l’exercici de 2018 d’aquesta corporació.   
 
De conformitat a l’informe de data 27 d’abril de 2021 elaborat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, l’entitat Metges del Món en data 27 de febrer del 
2019 presenta la documentació justificativa i en data 9 de maig de 2019 les factures 
requerides corresponents al mostreig de justificant de despeses. La documentació és 
objecte de requeriment, motiu pel qual, posteriorment, l’entitat presenta informació 
esmenada així com documentació complementaria a la justificació. La darrera 
documentació va entrar per registre en data 12 d’abril de 2021, incloent-hi tant la 
declaració responsable sobre l’aplicació dels ingressos rebuts com l’annex A, B, B bis, 
C i D, de la qual el centre gestor va emetre informe favorable. 
 
Revisada tota la justificació per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i sent 
aquesta favorable, resta pendent de pagament 1.799,54 €, corresponent a la diferència 
entre l’import concedit, 3.599,08 €, i l’import del pagament anticipat 
efectuat,1.799,54 €. 
 
En l’esmentat informe també s’indica que atenent que aquest segon i l’últim pagament 
d’aquesta subvenció estava contemplat com a operació comptable al pressupost de 
l’any 2018 i que les operacions comptables d’anys anteriors al 2020 no han passat 
com a romanents al pressupost del 2021, l’Oficina proposa autoritzar el seu 
reconeixement de crèdit. 
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En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 27 d’abril de 2021, 
proposa que s’aprovi el reconeixement de crèdit de la despesa per import de 
1.799,54 €, corresponent al saldo pendent de pagament a Metges del Món, de la qual 
existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’any 2018 i 2019, i havent-
se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret (AJG 586/17), i 
s’autoritzi i disposi aquesta despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona, per fer el 
segon i últim pagament a Metges del Món per l’acció “Persones que es mouen, qüestió 
de drets”. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistes les bases específiques de la convocatòria 201720175120009143 per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017 aprovades 
mitjançant acord 255/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de 
juny de 2017, i publicades al BOPB de data 22 de juny de 2017. 
 
Vist que en data 9 de novembre de 2017, mitjançant acord 586/17 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de la convocatòria 201720175120009143. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
Vista la base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2021 que es remet a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple, i vist 
l’annex 4 d’aquestes Instruccions “Instruccions sobre reconeixement de crèdit” que en 
el seu article 5 indica que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària la 
competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa 
de la competència per aprovar la despesa. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de MIL SET-
CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.799,54 €) 
a favor de Metges del Món per l’acció “Persones que es mouen, qüestió de drets”, en 
el marc de la convocatòria de subvencions 201720175120009143 aprovada mitjançant 
acord de la Junta de Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017, i d’acord amb 
els arguments adduïts en la part expositiva d’aquest acte. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.799,54 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 2021, per 
efectuar el segon i últim pagament a favor de Metges del Món de la subvenció 
atorgada (AJG 586/17). 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a Metges del Món.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 
crèdit derivat de la despesa per import de 6.194,50 €, corresponent 2.934,50 €, a 
favor de l’Ajuntament de Mataró i 3.260 €, a favor del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, corresponents a dos ajuts econòmics, la quantitat subvencionada 
dels quals no es va incorporar com a romanent en aquest exercici 2021 (Exp. 
núm. 2019/5652).- 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 d’aquesta Diputació, en reunió de 20 de desembre de 2018, va 

aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2019, el seu règim regulador i la convocatòria 
per a la concessió de recursos, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” (AJG núm. 637/18). 

 
2. El 25 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va resoldre 

la concessió dels ajuts econòmics de la convocatòria dels ajuts econòmics de 
l’esmentat Catàleg (AJG núm.187/19). 

 
3. Entre els ajuts econòmics concedits pel centre gestor, Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament, trobem els següents: 
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Ens local Codi XGL Actuació Import concedit 
Ajuntament de 
Mataró 

19/Y/269558 Avaluació del projecte d'Aprofitament 
Hídric de la Fundació Vicente Ferrer a 
Kalyandurg 

12.989,00€ 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

19/Y/269512 Exposició Viatge a Tatinutropo 
11.560,00€ 

 
4. Aquests ajuts econòmics tenien un període d’execució entre l’1 de gener de 2019 i 

el 31 de desembre de 2019, i es van ampliar mitjançant resolució de la presidència 
de data 18 de desembre de 2019 (D 14802/19) fins al 30 de juny de 2020 pel 
període d’execució i fins al 30 de setembre de 2020 pel període de justificació, amb 
la corresponent reimputació pressupostària al pressupost 2020. 

 
5. Els terminis citats en el paràgraf anterior van ser suspesos pel Reial decret 

463/2020, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, i es van reprendre l’1 de juny de 
2020, pel Reial decret 537/2020, de 22 de maig, d’aprovació de la cinquena 
pròrroga de l’estat d’alarma. 

 
6. El terminis vigents derivats de la suspensió de terminis administratius són els 

següents: 
 

Termini acabament 
inicial 

Dies naturals 
suspès Nou termini d'execució Nou termini de 

justificació 
30/06/2020 79 17/09/2020 17/12/2020 

 
 

7. De conformitat a l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, 
de data 30 d’abril de 2021, indica que una part de la quantitat subvencionada 
d’aquests ajusts econòmics estava contemplada com a operació comptable al 
pressupost 2019 i que aquestes operacions no han passat com a romanent per a 
l’any 2021, i proposa el reconeixement de crèdit de la despesa de conformitat el 
quadre següent, tot atenent al fet que l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
ha valorat de manera positiva les justificacions presentades pels ens local: 

 
Ens local Codi XGL Actuació Import 

concedit  
Import que ha 
passat com a 
romanent al 
pressupost 
2021 

Import 
reconeixement 
de crèdit 

Ajuntament 
de Mataró 19/Y/269558 

Avaluació del projecte 
d'Aprofitament Hídric 

de la Fundació Vicente 
Ferrer a Kalyandurg 

12.989,00 € 10.054,50 € 
 

2.934,50 € 

Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

19/Y/269512 Exposició Viatge a 
Tatinutropo 11.560,00 € 8.300,00 € 3.260,00 € 
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En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 30 d’abril de 2021, 
proposa que s’aprovi el reconeixement de crèdit de la despesa per import de 
6.194,50 €, de la qual existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’any 
2019 i 2020, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
dret (AJG 187/19), i s’autoritzi i disposi aquesta despesa a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10102/92400/46280 del vigent pressupost corporatiu per import de 
2.934,50 € a favor de l’Ajuntament de Mataró i a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/46580 del vigent pressupost corporatiu per import de 3.260 € a favor 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist l’acord núm. 187 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, de data 25 d’abril de 
2019, de resolució del procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019. 
 
Vist el Decret 4833/2020, de 27 de maig, de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona, sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels 
procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat 
d’alarma operada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Vista la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2021 que es remet a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple, i vist 
l’annex 4 d’aquestes Instruccions “Instruccions sobre reconeixement de crèdit” que en 
el seu article 5 indica que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària la 
competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa 
de la competència per aprovar la despesa. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.5.c) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de SIS MIL CENT 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (6.194,50 €), 
corresponent DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (2.934,50 €) a favor de l’Ajuntament de Mataró i TRES MIL DOS-CENTS 
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SEIXANTA EUROS (3.260 €) a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (AJG núm.187/19), i en 
base als arguments adduïts en la part expositiva d’aquest acte. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de SIS MIL CENT NORANTA-
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (6.194,50 €) a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries G/10102/92400/46280 i G/10102/92400/46580 del 
pressupost 2021 de la Diputació de Barcelona distribuïda de conformitat al quadre 
següent: 
 

 
“ 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc entre la Diputació De Barcelona i l’Associació Barcelona Global 
per l’impuls de l’agència Barcelona & Partners per a l’atracció d’inversions i la 
generació de llocs de treball (Exp. núm. 2021/0008842).- 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. Barcelona Global és una associació privada, independent i sense ànim de lucre, 

formada per 210 de les empreses, centres de recerca, emprenedors, escoles de 
negocis, universitats i institucions culturals líders de la ciutat, i 812 professionals 
que volen fer de Barcelona una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat 
econòmica. És una entitat que desenvolupa propostes estratègiques pel futur de 
Barcelona, impulsa projectes concrets al costat dels seus socis, i els mobilitza 
perquè coneguin, es coneguin i puguin recolzar millor la ciutat. 

 
2. Barcelona & Partners és una iniciativa de Barcelona Global amb vocació públic-

privada de Barcelona Global que té com a objectiu la identificació de sectors 
econòmics, institucions, empreses i inversors que puguin desenvolupar les seves 
activitats a Barcelona, el desenvolupament d’estratègies i programes per atraure’ls i 
la generació de projectes concrets d’atracció i implantació d’activitat econòmica de 
qualitat i amb capacitat de transformació del territori.   

Ens local Codi XGL Actuació Import Aplicació pressupostària 

Ajuntament de 
Mataró 19/Y/269558 

Avaluació del projecte 
d'Aprofitament Hídric 
de la Fundació Vicente 
Ferrer a Kalyandurg 

2.934,50 € G/10102/92400/46280 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

19/Y/269512 Exposició Viatge a 
Tatinutropo 3.260,00 € G/10102/92400/46580 
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3. Barcelona & Partners disposa de les seves pròpies normes de governança 
aprovades per la Comissió Executiva de l’Associació amb l’objectiu d’aconseguir la 
seva plena autonomia en els propers anys. 

 
4. L’associació Barcelona Global, com a part del seu compromís amb el territori, 

assumeix que el programa d’identificació, captació i implantació d’activitat 
econòmica denominat Barcelona & Partners, es dirigeixi en un sentit ampli tant a la 
ciutat com a l’àrea metropolitana i els seus voltants a la província de Barcelona; i 
que, a través de diferents sinergies i recursos resultants de la concertació públic-
privada, en col·laboració amb altres socis i empreses, desenvolupi diferents 
escenaris per a la consolidació d’un instrument d’identificació, captació i implantació 
d’activitat econòmica i inversió per a l’àrea metropolitana i la resta de la província de 
Barcelona.  

 
5. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 

Turisme i Comerç, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció 
econòmica i foment a l’ocupació, té entre les seves línies d’actuació la d’impulsar 
projectes de dinamització de la promoció econòmica en el marc ampli del 
desenvolupament local.  

 
6. En aquest sentit, i amb l’objectiu d’avançar en l’establiment de marcs de concertació 

per a la millora de l’eficiència de les polítiques públiques de desenvolupament 
econòmic, l’Àrea de Presidència i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç treballen en l’impuls de projectes i l’establiment d’acords de col·laboració 
de caràcter públic-privat que puguin obrir la porta a iniciatives que millorin la 
competitivitat empresarial i generin més i millor ocupació, així com la recerca del rol 
que han de jugar en l’impuls econòmic dels municipis de la província de Barcelona 
tant el sector públic com el privat. 

 
7. En conseqüència, la Diputació de Barcelona vol impulsar des de l’Àrea de 

Presidència una col·laboració amb l’associació Barcelona Global en relació amb 
l’execució i desenvolupament del programa Barcelona & Partners, amb la finalitat 
de compartir esforços i recursos que contribueixin al desenvolupament econòmic i 
social a l’àmbit territorial de província de Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar la 
promoció econòmica i afavorir la creació d’ocupació, a través de projectes d’atracció 
i implantació d’inversions al territori.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
2. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
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3. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa el punt 1 
de l’apartat 3.4. k) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 
2019 i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
Barcelona Global per l’impuls del programa Barcelona & Partners per a l’atracció 
d’inversions i la generació de llocs de treball, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ASSOCIACIÓ 
BARCELONA GLOBAL PER L’IMPULS DEL PROGRAMA BARCELONA & PARTNERS 
PER A L’ATRACCIÓ D’INVERSIONS I LA GENERACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
INTERVENEN: 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Barcelona, Rbla. de 
Catalunya 126, representada per la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, i 
facultada en virtut de l'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
Igualment, intervé la Secretària delegada, Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 
16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
D’altra part, la Sra. Aurora Catà Sala, major d’edat, amb DNI en la seva 
qualitat de Presidenta de l’Associació Barcelona Global, amb CIF G-65.463.994 i domicili a 
Barcelona, Travessera de Gràcia 17, actuant en nom i representació de la mateixa entitat.  
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i formalitzar el present 
conveni i 
 
MANIFESTEN:  
 
I. Barcelona Global és una associació privada, independent i sense ànim de lucre, 

formada per 210 de les empreses, centres de recerca, emprenedors, escoles de 
negocis, universitats i institucions culturals líders de la ciutat, i 812 professionals que 
volen fer de Barcelona una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat 
econòmica. És una entitat que desenvolupa propostes estratègiques pel futur de 
Barcelona, impulsa projectes concrets al costat dels seus socis, i els mobilitza perquè 
coneguin, es coneguin i puguin recolzar millor la ciutat. 
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II. Barcelona & Partners és una iniciativa de Barcelona Global amb vocació públic-privada 
de Barcelona Global que té com a objectiu la identificació de sectors econòmics, 
institucions, empreses i inversors que puguin desenvolupar les seves activitats a 
Barcelona, el desenvolupament d’estratègies i programes per atraure’ls i la generació 
de projectes concrets d’atracció i implantació d’activitat econòmica de qualitat i amb 
capacitat de transformació del territori.   

 
III. Barcelona & Partners disposa de les seves pròpies normes de governança aprovades 

per la Comissió Executiva de l’Associació amb l’objectiu d’aconseguir la seva plena 
autonomia en els propers anys. 

 
IV. L’associació Barcelona Global, com a part del seu compromís amb el territori, assumeix 

que el programa d’identificació, captació i implantació d’activitat econòmica denominat 
Barcelona & Partners, es dirigeixi en un sentit ampli tant a la ciutat com a l’àrea 
metropolitana i els seus voltants a la província de Barcelona; i que, a través de 
diferents sinergies i recursos resultants de la concertació públic-privada, en 
col·laboració amb altres socis i empreses, desenvolupi diferents escenaris per a la 
consolidació d’un instrument d’identificació, captació i implantació d’activitat econòmica 
i inversió per a l’àrea metropolitana i la resta de la província de Barcelona.  

 
V. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 

Comerç, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció econòmica i foment a 
l’ocupació, té entre les seves línies d’actuació la d’impulsar projectes de dinamització 
de la promoció econòmica en el marc ampli del desenvolupament local.  

 
VI. En aquest sentit, i amb l’objectiu d’avançar en l’establiment de marcs de concertació 

per a la millora de l’eficiència de les polítiques públiques de desenvolupament 
econòmic, l’Àrea de Presidència i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç treballen en l’impuls de projectes i l’establiment d’acords de col·laboració de 
caràcter públic-privat que puguin obrir la porta a iniciatives que millorin la competitivitat 
empresarial i generin més i millor ocupació, així com la recerca del rol que han de jugar 
en l’impuls econòmic dels municipis de la província de Barcelona tant el sector públic 
com el privat. 

 
VII. En conseqüència, la Diputació de Barcelona vol impulsar des de l’Àrea de Presidència 

una col·laboració amb l’associació Barcelona Global en relació a l’execució i 
desenvolupament del programa Barcelona & Partners, amb la finalitat de compartir 
esforços i recursos que contribueixin al desenvolupament econòmic i social a l’àmbit 
territorial de província de Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar la promoció econòmica i 
afavorir la creació d’ocupació, a través de projectes d’atracció i implantació d’inversions 
al territori.  

 
PACTEN: 
 
PRIMER. Objecte 
 
Aquest conveni marc té per objecte establir un acord de col·laboració entre Barcelona 
Global i la Diputació de Barcelona envers el desenvolupament i execució de Barcelona & 
Partners a l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 
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SEGON. Objectius 
 
De forma general, són objectius comuns els següents: 
 
1. Identificar els sectors econòmics, institucions, empreses, mercats, territoris, inversors, 

perfils professionals i grans esdeveniments susceptibles de desenvolupar les seves 
activitats a Barcelona i desenvolupar estratègies i programes per atreure’ls.   

2. Generar projectes concrets d’atracció i implantació d’activitat econòmica transformadora 
dins de l’àmbit territorial de la província de Barcelona aprofitant el factor d’atracció de la 
ciutat de Barcelona.  

3. Accelerar i acompanyar en l’aterratge, implantació i desenvolupament a Barcelona i la 
seva àrea d’influència dins de la província de:  

 
a. Empreses i corporacions sense presència al territori. 
b. Empreses i corporacions internacionals amb presència al territori que estiguin en 

procés d’expansió o creixement en noves activitats o funcions. 
c. Estudiants o institucions acadèmiques d’educació superior. 
d. Esdeveniments culturals i esportius de referència global.  
e. Institucions de referència global com agències internacionals, institucions de política 

pública, fundacions o institucions de filantropia, ciència o cultura global.  
f. Talent emprenedor, científic, digital i creatiu. 
g. Fons i institucions d’inversió global en sectors clau de l’economia.  
 

4. Actuar com a coordinadors dels diferents actors, tant del sector públic com privat, per als 
grans projectes d’inversió en els quals l’harmonització de les diferents contribucions 
pugui facilitar o assegurar l’aterratge.  

 
TERCER. Comissió de seguiment 
 
Per al seguiment, vigilància i control de l’execució de les activitats que derivin d’aquest 
conveni marc es crearà una Comissió de Seguiment que serà formada per representants de 
cada part, tots ells amb qualificació tècnica adient per a la realització de les funcions 
atribuïdes, que tindrà com a finalitats efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment 
dels objectius i dels compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en 
la interpretació i el compliment d’aquest conveni marc. 
 
Aquesta comissió estarà Integrada per: 
 
- Dos representants de la Diputació de Barcelona: un representant de l’Àrea de 

Presidència i un representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç. 

- Dos representants de l’Associació Barcelona Global. 
 
La cap de la Secció de Subvencions i Convenis de la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General exercirà les funcions de secretària de la comissió. 
 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades a l’any i sempre que ho sol·liciti 
alguna de les parts. Entre les funcions que exercirà, es troben les següents:  
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 Analitzar els programes a desenvolupar per Barcelona & Partners als efectes de 
compartir els objectius i indicadors de seguiment.  

 Establir els fluxos de comunicació bidireccional per a aquells projectes sistèmics en els 
quals la participació de la Diputació de Barcelona sigui clau. 

 
QUART. Compromisos econòmics 
 
La formalització d'aquest conveni no comporta cap aportació econòmica per cap de les 
institucions signatàries. 
 
D’altra banda, aquelles actuacions que així ho exigeixin, es finançaran d'acord amb 
projectes d'actuació concrets que s'hauran d'articular mitjançant l’instrument jurídic que 
correspongui amb expressa indicació de l'import i de les aplicacions pressupostàries que 
autoritzen la despesa i la justificació de la mateixa.  
 
CINQUÈ. Protecció de dades 
 
Les parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normativa de desenvolupament 
així com al 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. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal i dels 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni, 
excepte en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
SISÈ. Vigència 
 
El present conveni marc entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i tindrà una vigència 
de tres anys. 
 
SETÈ. Causes de resolució 
 
Seran causes d’extinció del present conveni les següents: 
 
1- L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit. 
2- La denúncia o incompliment d’alguna de les dues Entitats que el subscriuen. 
3- Qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 
 
VUITÈ. Possibles modificacions del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació 
amb la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords 
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per fer-ho. 
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NOVÈ. Règim jurídic 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
DESÈ. Jurisdicció 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses sorgides de la seva 
interpretació, modificació, resolució i efectes podran ser resoltes per la jurisdicció 
contenciosa administrativa.” 
 

Segon. NOTIFICAR els presents acords a l’Associació Barcelona Global per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos 
en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà 
(Exp. núm. 2021/0000864).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 
Posteriorment, en dates 25 de febrer de 2021 i 25 de març de 2021, el mateix 
òrgan, ha aprovat diverses rectificacions i modificacions en la referida convocatòria 
(AJG 40/21 i AJG 107/21, respectivament). 

 
2. Amb posterioritat a l’aprovació de la convocatòria del Catàleg 2021, la Gerència de 

Serveis d’ Habitatge, Urbanisme i Activitats, mitjançant informe emès el 14 d’abril de 
2021, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació i la Gerència de 
Serveis de Benestar Social, mitjançant informes emesos el 15 d’abril de 2021, i la 
Direcció de Serveis i Suport a la Coordinació General, mitjançant informe emès el 
26 d’abril de 2021, que han estat incorporats a l’expedient, han proposat incloure-hi 
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els recursos que s’indiquen en aquest punt i que es detallen en l’acord primer del 
present dictamen: 

 
 Dos recursos consistents en ajuts econòmics en règim de concurrència 

competitiva. 
 
 Un recurs consistent en ajuts econòmics en règim de concessió directa amb 

concurrència. 
 
 Dos recursos consistents en fons de prestació. 

 
3. D’acord amb l’article 1.4 del règim de la convocatòria, durant la vigència de la 

convocatòria, es poden catalogar nous recursos. En aquest cas, s’aprovarà la seva 
inclusió en el Catàleg i s’obrirà una nova convocatòria. Així mateix, d’acord amb 
l’article 20.2 del mateix règim, els responsables de promoure els actes de concessió 
dels nous recursos catalogats són els centres gestors, en el cas d’ajuts econòmics 
en règim de concessió directa amb concurrència i de fons de prestació, i la Direcció 
de Serveis de Cooperació Local, en el cas d’ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva. 

 
4. Els nous recursos que s’inclouen en la convocatòria del Catàleg 2021 s’inclouen 

també en el Catàleg de serveis 2021-2023 aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de 28 de gener de 2021 mitjançant l’acord núm. 12/21, el qual preveu la seva 
actualització i modificació com a conseqüència de l’adaptació d’aquest instrument a 
les necessitats del territori. 

 
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 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. APROVAR la inclusió en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
núm. 12/21, de data 28 de gener de 2021, dels recursos que s’indiquen en aquest 
acord, les fitxes dels quals es contenen a l’annex 1 que forma part del present 
dictamen. 
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Núm. Recurs Centre gestor Unitat prestadora Classe Objecte 

1 

Activitats en 
matèria de 
memòria 

democràtica 

Direcció de 
Serveis i Suport 
a la Coordinació 

General 

Direcció de Serveis 
de Suport a la 
Coordinació 

General 

Ajut econòmic 
en règim de 
concurrència 
competitiva 

Finançament d’actuacions 
destinades a recuperar, reparar, 
dignificar, investigar, difondre i 

reflexionar a l'entorn d'espais, fets, 
persones i col·lectius relacionats 

amb la II República, la guerra civil i 
la dictadura. 

2 

Dinamització de 
l’ocupació per a 

municipis de fins a 
10.000 habitants 

Gerència de 
Serveis de 
Promoció 

Econòmica i 
Ocupació 

Servei Mercat 
Treball 

Fons de 
prestació 

Finançament d’actuacions de 
promoció de l'ocupació i reforçament 
de les estructures dels serveis locals 
d'ocupació municipals mitjançant la 

contractació de persones en situació 
d'atur. 

3 

Edició 
extraordinària dels 

ajuts per a 
l’adquisició 
d’habitatges 

Gerència de 
Serveis 

d’Habitatge, 
Urbanisme i 

Activitats 

Oficina d'Habitatge 

Ajut econòmic 
en règim de 
concessió 

directa amb 
concurrència 

Finançament de projectes i activitats 
d'adquisició d'habitatges mitjançant 
l’exercici del tanteig i retracte o la 

compra a preu per sota de mercat, 
amb l’objectiu d’ampliar el parc 

municipal d’habitatge. 

4 

Finançament de 
projectes 

d’innovació social 
en les cures 

Gerència de 
Serveis de 

Benestar Social 

Servei de Suport de 
Programes Socials 

Ajut econòmic 
en règim de 
concurrència 
competitiva 

Finançament d’actuacions 
innovadores en l'àmbit de les cures, 
de suport a les persones cuidadores, 

de sensibilització entorn la 
importància de les cures per a la 

sostenibilitat social, i de promoció de 
les xarxes comunitàries de cures. 

5 

Reforç 
extraordinari del 

Servei 
d’Intermediació 

en deutes 
hipotecaris 

(SIDH) 

Gerència de 
Serveis d’ 
Habitatge, 

Urbanisme i 
Activitats 

Oficina d'Habitatge Fons de 
prestació 

Finançament extraordinari dels 
Serveis d'Atenció a la Ciutadania, 

associats als punts SIDH implantats i 
en funcionament. 

 
Segon. APROVAR la inclusió en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el 
Catàleg de serveis 2021-2023, dels recursos referits en l’acord primer del present 
dictamen. 
 
Tercer. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos en la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, referits en 
l’acord segon. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa de dos milions cinc-cents trenta mil euros 
(2.530.000,00€) a càrrec del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb el detall 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

d’aquest acord. Les aplicacions pressupostàries es determinaran en els actes que 
aprovin les concessions dels recursos en funció de la tipologia de beneficiaris. 
 
a) Ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva: tres-cents mil euros 

(300.000,00 €): 
 

Unitat 
prestadora 

Número 
expedient 

SIGC 
Operació 

comptable  Posició 
Aplicació 

pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació 
(EUR) 

Direcció de 
Serveis i Suport 
a la Coordinació 

General 

2021/0008613 2102000234 1 G/10500/91200/46280 100.000,00 

Servei de 
Suport de 
Programes 

Socials 

2021/0008455 

Condicionada a 
l’aprovació de 
modificació de 

crèdit 

Condicionada 
a l’aprovació 

de modificació 
de crèdit 

G/60000/23100/46281 200.000,00 

     300.000,00 
 
b) Ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència: cinc-cents deu 

mil euros (510.000,00 €): 
 
Unitat 

prestadora 
Número 

expedient 
SIGC 

Operació 
comptable  Posició 

Aplicació 
pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació (EUR) 
Oficina 

d'Habitatge 2021/0008999 2102000213 1 G/50300/15100/76280 510.000,00 

     510.000,00 
 
c) Fons de prestació: un milió set-cents vint mil euros (1.720.000,00 €): 
 
Unitat 

prestadora 
Número 

expedient 
SIGC 

Operació 
comptable  Posició 

Aplicació 
pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació (EUR) 
Servei Mercat 

Treball 2021/0002698 2102000208 1 G/30101/24100/46281 1.320.000,00 

Oficina 
d'Habitatge 2021/0009003 2102000212 1 G/50300/15100/46283 400.000,00 

     1.720.000,00 
 
Cinquè. CONDICIONAR la despesa de 200.000,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60000/23100/46281 a l’aprovació de la corresponent modificació de 
crèdit. 
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Sisè. MODIFICAR el règim 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, aprovat per la Junta de Govern en 
data 28 de gener de 2020 (AJG 13/2021), per tal d’establir la quantia individualitzada 
de cadascun dels recursos referits en l’acord segon del present dictamen següent: 
 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 4: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 (EUR) 
Direcció de Serveis i Suport a la 

Coordinació General 
Activitats en matèria de memòria 

democràtica 100.000,00 

Servei de Suport de Programes 
Socials 

Finançament de projectes d’innovació 
social en les cures 200.000,00 

 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 5: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 (EUR) 
Oficina d'Habitatge Edició extraordinària dels ajuts per a 

l’adquisició d’habitatges 510.000,00 

 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 6: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 (EUR) 
Servei Mercat Treball Dinamització de l’ocupació per a 

municipis de fins a 10.000 habitants 1.320.000,00 

Oficina d'Habitatge 
Reforç extraordinari del Servei 

d’Intermediació en deutes hipotecaris 
(SIDH) 

400.000,00 

 
Capítol 10. Terminis màxims i procediment de concessió 
 
S’afegeix: 
 

Recurs Classe Inici termini 
de sol·licitud 

Finalització 
del termini de 

sol·licitud 
Procediment de 

concessió 
Activitats en matèria de 
memòria democràtica Ajut econòmic 17/05/2021 30/06/2021 Concurrència 

competitiva 
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Recurs Classe Inici termini 
de sol·licitud 

Finalització 
del termini de 

sol·licitud 
Procediment de 

concessió 
Dinamització de l’ocupació 
per a municipis de fins a 

10.000 habitants 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

Edició extraordinària dels 
ajuts per a l’adquisició 

d’habitatges 
Ajut econòmic 17/05/2021 30/09/021 Concessió directa 

amb concurrència 

Finançament de projectes 
d’innovació social en les cures Ajut econòmic 17/05/2021 30/06/2021 Concurrència 

competitiva 
Reforç extraordinari del Servei 

d’Intermediació en deutes 
hipotecaris (SIDH) 

Fons de 
prestació - - Concessió directa 

amb concurrència 

 
Setè. ACTUALITZAR la fitxa del tràmit de sol·licitud de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 publicada a la Seu 
Electrònica corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”. 
 
Vuitè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions.” 
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8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019 (2a. edició), i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i 
disposició de la despesa a favor de diversos ens (Exp. núm. 2019/0007048).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada l’11 d’abril 

de 2019, va aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 
(2a. edició) (AJG 148/19). 

 
2. Els ajuts concedits en el marc del programa tenien per objectiu donar suport a 

actuacions orientades a millorar l’ocupació de les persones aturades i, 
preferentment, d’aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social, 
mitjançant la concessió d’ajuts per al desplegament de plans, programes i 
mesures locals, de caràcter pal·liatiu i/o preventiu, al mateix temps que s'afavoria 
la diversificació econòmica del conjunt de la província. 

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

Econòmica i Ocupació, a través del Servei de Mercat de Treball. 
 
4. El pressupost màxim amb què es va dotar el programa va ser de 18.000.000 

euros del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona pel 2019. 
 
5. D’acord amb l’article 25 del règim del programa, el període d’execució dels ajuts 

comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019, mentre que el de 
justificació s’iniciava l’1 de març de 2020 i finalitzava el 30 d’abril de 2020. 

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

del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19. Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial decret 537/2020, de 22 
de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i diverses 
mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. En conseqüència, el termini de 
justificació que inicialment finalitzava el 30 d’abril va passar a finalitzar el 20 de 
juliol de 2020. 

 
7. Transcorregut el termini màxim de justificació, el centre gestor va requerir la 

presentació de les justificacions pendents, en els termes de l’article 30 del règim 
del programa. Exhaurit el termini anterior l’11 d’agost de 2020, per Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 11472/20, de 20 de novembre de 
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2020, es va aprovar la liquidació provisional i es va habilitar un període 
d’audiència de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que es va produir el 25 de novembre 
de 2020. 

 
8. Transcorreguts els terminis de requeriment previ a liquidació i d’audiència, cal 

procedir a la liquidació definitiva del programa. A aquest efecte, d’acord amb els 
informes emesos pel centre gestor en dates 15 d’abril de 2021 i 5 de maig de 
2021, que s’incorporen a l’expedient, es proposa el pagament dels imports 
pendents en aquests dos supòsits: 

 
a. Ens que en el període d’al·legacions han acreditat l’execució de l’ajut en els 

termes en què fou concedit. 
b. Ens que van presentar la justificació dins el termini establert, a la qual llavors 

no es va donar curs per la presència d’alguns defectes que en una nova revisió 
de cara a la present liquidació s’han considerat defectes menors que no afecten 
a l’elegibilitat de les despeses. 

 
9. En els esmentats informes es proposa també: 

 
a. Acceptar les renúncies totals o parcials dels ajuts presentades pels ens 

destinataris. 
b. Aprovar les revocacions dels ajuts en aquests dos supòsits: 

 Ens que no han presentat cap justificació. 
 Ens que van presentar una justificació un cop transcorregut el termini 

establert i que durant el període d’audiència no van presentar cap al·legació. 
 

10. A l’efecte dels pagaments proposats, es considera que cal valorar la presentació 
de la documentació durant el període d’audiència a la llum del principi de 
proporcionalitat establert a l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que obliga a considerar criteris de graduació dels 
possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió 
de les subvencions. En aquest sentit, atès que el compliment pels beneficiaris 
s’aproxima de manera significativa al compliment total i que aquests beneficiaris 
acrediten una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus 
compromisos, es considera que, en ser l’incompliment merament formal i haver-se 
executat l’actuació en el termini establert, la revocació de l’ajut no resultaria 
proporcional, a més de provocar un greu perjudici als ens afectats. 

 
11. Per tot l’anterior, es considera que escau procedir a la liquidació definitiva del 

programa, atendre els pagaments que se’n deriven de les justificacions 
presentades pels ajuntaments referits a l’acord segon del present dictamen i 
reconèixer el crèdit corresponent. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

12. Respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit en virtut de 
l’estimació de les al·legacions formulades durant el període d’audiència, aquesta 
Direcció de Serveis ha comprovat que els crèdits s’han incorporat a l’aplicació 
pressupostària G/30101/24100/46263 de l’exercici corrent; així com també que 
existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’anterior exercici, 
havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret. 

 
13. Per últim, pel que fa a la liquidació, s’assenyala que l’aprovació de les renúncies i 

de les revocacions no s’han de regularitzar comptablement, atès que els saldos no 
s’han incorporat al pressupost vigent. 

 
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 millora de 
l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i, en 
conseqüència, acceptar les justificacions de despeses, acceptar les renúncies i 
procedir a les revocacions que s’aproven en els acords següents, d’acord amb els 
informes emesos pel centre gestor. 
 
Segon. ACCEPTAR les justificacions de despesa del Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) que s’indiquen en aquest acord, i que resten 
pendents de pagament, en haver acreditat els ens destinataris, durant el període 
d’audiència previst en el règim del programa o dins el termini de justificació establert 
en el mateix règim, que les despeses justificades s’han executat en termini i 
correctament: 
 

Ens 
destinatari NIF Ens Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import 
pendent de 
pagament 

(EUR) 
Ajuntament de 

Callús P0803700D 19/X/272877 22.804,61 0,00 22.804,61 22.804,61 
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Ens 
destinatari NIF Ens Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import 
pendent de 
pagament 

(EUR) 
Ajuntament de 

Canovelles P0804000H 19/X/272744 112.911,66 84.683,75 112.911,66 28.227,91 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 19/X/272945 8.009,00 0,00 8.009,00 8.009,00 

Ajuntament de 
la Roca del 

Vallès 
P0818000B 19/X/272768 58.067,03 43.550,27 58.067,03 14.516,76 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 19/X/272787 52.387,88 39.290,91 52.387,88 13.096,97 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 19/X/272700 279.856,50 0,00 166.009,29 166.009,29 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G 19/X/272764 60.299,54 0,00 59.308,01 59.308,01 

Ajuntament de 
Perafita P0815900F 19/X/272941 8.261,46 0,00 8.261,46 8.261,46 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 19/X/272740 111.215,79 83.411,84 111.215,79 27.803,95 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 19/X/272804 48.411,74 36.308,81 48.411,74 12.102,93 

Ajuntament de 
Teià P0828100H 19/X/272805 48.461,65 0,00 48.461,65 48.461,65 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G 19/X/272801 50.065,94 37.549,46 50.065,94 12.516,48 

Ajuntament de 
Viver i Serrateix P0830900G 19/X/272977 7.819,33 0,00 7.819,33 7.819,33 

      428.938,35 
 
Tercer. APROVAR un reconeixement de crèdit per import total de 428.938,35 euros 
(quatre-cents vint-i-vuit mil nou-cents trenta-vuit euros i trenta-cinc cèntims) per fer 
front a les despeses justificades del Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) i pendents de pagament. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 428.938,35 euros (quatre-cents vint-
i-vuit mil nou-cents trenta-vuit euros i trenta-cinc cèntims) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/30101/24100/46263 de l’exercici 2021, per fer front a les despeses 
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justificades del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) i 
pendents de pagament, d’acord amb el detall següent: 
 

Ens destinatari NIF Ens Codi XGL 
Import (import 

pendent de 
pagament) (EUR) 

Operació 
comptable 

“AD” 
Posició 

Ajuntament de 
Callús P0803700D 19/X/272877 22.804,61 2103001018 1 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 19/X/272744 28.227,91 2103001018 2 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 19/X/272945 8.009,00 2103001018 3 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès P0818000B 19/X/272768 14.516,76 2103001018 4 

Ajuntament de 
l'Ametlla del Vallès P0800500A 19/X/272787 13.096,97 2103001018 5 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 19/X/272700 166.009,29 2103001018 6 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G 19/X/272764 59.308,01 2103001018 7 

Ajuntament de 
Perafita P0815900F 19/X/272941 8.261,46 2103001018 8 

Ajuntament de Sant 
Celoni P0820100F 19/X/272740 27.803,95 2103001018 9 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt P0826400D 19/X/272804 12.102,93 2103001018 10 

Ajuntament de Teià P0828100H 19/X/272805 48.461,65 2103001018 11 
Ajuntament de 

Vacarisses P0829100G 19/X/272801 12.516,48 2103001018 12 

Ajuntament de 
Viver i Serrateix P0830900G 19/X/272977 7.819,33 2103001018 13 

   428.938,35 
   

Cinquè. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, totals o parcials, dels 
ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 
(2a. edició), d’acord amb el detall següent: 
 

Ens destinatari NIF Ens Codi XGL  Estat 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import total 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament 
d'Alella P0800300F 19/X/272772 Renúncia 53.648,33 51.811,66 1.836,67   

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 19/X/272781 Renúncia 54.859,84 53.935,07 924,77   

Ajuntament 
d'Artés P0801000A 19/X/272814 Renúncia 48.380,96 43.764,61 4.616,35   
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL  Estat 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import total 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament de 
Badalona P0801500J 19/X/272692 Revocació 523.073,97 0,00 523.073,97 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
Berga P0802200F 19/X/272747 Renúncia 109.091,29 19.873,26 89.218,03   

Ajuntament de 
Cabrera de Mar P0802900A 19/X/272821 Renúncia 26.788,83 25.573,26 1.215,57   

Ajuntament de 
Cabrils P0803000I 19/X/272797 Revocació 50.414,86 0,00 50.414,86 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 19/X/272742 Renúncia 109.003,02 51.552,06 57.450,96   

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 19/X/272969 Renúncia 7.865,93 5.933,93 1.932,00   

Ajuntament de 
Campins P0803800B 19/X/272934 Renúncia 8.524,94 8.503,50 21,44   

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 19/X/272847 Revocació 24.535,13 0,00 24.535,13 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
Capellades P0804300B 19/X/272817 Renúncia 47.823,85 44.972,29 2.851,56   

Ajuntament de 
Capolat P0804400J 19/X/272989 Renúncia 7.640,67 5.605,55 2.035,12   

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 19/X/272835 Revocació 26.037,53 0,00 26.037,53 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 19/X/272697 Renúncia 290.617,80 150.523,29 140.094,51   

Ajuntament de 
Cubelles P0807300I 19/X/272751 Renúncia 68.970,78 29.341,74 39.629,04   
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL  Estat 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import total 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament de 
Dosrius P0807400G 19/X/272816 Renúncia 47.891,36 38.680,35 9.211,01   

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 19/X/272935 Revocació 8.329,13 0,00 8.329,13 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
Gavà P0808800G 19/X/272708 Renúncia 166.560,66 157.957,91 8.602,75   

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 19/X/272911 Renúncia 9.394,72 9.043,46 351,26   

Ajuntament de 
la Granada P0809300G 19/X/272875 Renúncia 22.629,46 17.239,32 5.390,14   

Ajuntament de 
la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 19/X/272872 Renúncia 23.331,02 22.403,72 927,30   

Ajuntament de 
la Quar P0817600J 19/X/272996 Renúncia 7.605,62 0,00 7.605,62   

Ajuntament de 
l'Espunyola P0807700J 19/X/272959 Revocació 7.978,30 0,00 7.978,30 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 19/X/272690 Renúncia 525.065,53 454.229,54 70.835,99   

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt P0810600G 19/X/272750 Renúncia 104.329,39 99.353,97 4.975,42   

Ajuntament de 
Malla P0811000I 19/X/272956 Renúncia 7.874,45 5.899,82 1.974,63   

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 19/X/272700 Renúncia 279.856,50 166.009,29 113.847,21   

Ajuntament de 
Matadepera P0811900J 19/X/272774 Renúncia 52.118,43 39.220,22 12.898,21   

Ajuntament de 
Montclar P0812900I 19/X/272985 Renúncia 7.695,05 7.143,43 551,62   

Ajuntament de 
Montgat P0812500G 19/X/272764 Renúncia 60.299,54 59.308,01 991,53   

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 19/X/272947 Renúncia 8.071,56 6.381,62 1.689,94   

Ajuntament de 
Pallejà P0815600B 19/X/272765 Renúncia 58.551,85 50.645,96 7.905,89   

Ajuntament de 
Piera P0816000D 19/X/272749 Renúncia 109.512,89 105.034,25 4.478,64   
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL  Estat 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import total 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament de 
Pineda de Mar P0816200J 19/X/272725 Renúncia 139.987,41 91.240,11 48.747,30   

Ajuntament de 
Pontons P0816700I 19/X/272937 Renúncia 8.685,51 7.489,26 1.196,25   

Ajuntament de 
Puig-reig P0817400E 19/X/272828 Renúncia 26.593,21 24.397,29 2.195,92   

Ajuntament de 
Rubí P0818300F 19/X/272699 Renúncia 276.691,83 256.023,27 20.668,56   

Ajuntament de 
Sabadell P0818600I 19/X/272693 Revocació 504.924,83 0,00 504.924,83 

L’ens va 
presentar una 

justificació amb 
defectes el 

06/10/2020; per 
tant, fora del 

termini establert, 
que va finalitzar 
el 11/08/2020, i 
tampoc no va 

presentar 
al·legacions dins 

el període 
d'audiència. 

Ajuntament de 
Sagàs P0818700G 19/X/272978 Revocació 7.755,09 0,00 7.755,09 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 19/X/272715 Renúncia 159.583,50 106.394,48 53.189,02   

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 19/X/272696 Renúncia 265.464,11 221.557,66 43.906,45   

Ajuntament de 
Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 19/X/272853 Renúncia 23.700,99 22.780,92 920,07   

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 19/X/272928 Revocació 8.514,41 0,00 8.514,41 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 19/X/272741 Renúncia 104.340,11 96.019,93 8.320,18   
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL  Estat 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import total 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 19/X/272862 Renúncia 23.201,79 16.049,13 7.152,66   

Ajuntament de 
Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 19/X/272987 Renúncia 7.716,09 6.994,07 722,02   

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sarroca 
P0822700A 19/X/272841 Renúncia 24.945,46 19.006,74 5.938,72   

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 19/X/272759 Revocació 61.087,86 0,00 61.087,86 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Ajuntament de 
Santa Cecília de 

Voltregà 
P0824300H 19/X/272970 Renúncia 7.798,08 0,00 7.798,08   

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J 19/X/272912 Renúncia 9.295,40 6.906,38 2.389,02   

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Merlès 
P0825500B 19/X/272971 Renúncia 7.834,67 4.809,66 3.025,01   

Ajuntament de 
Sitges P0827000A 19/X/272720 Renúncia 127.048,94 126.259,60 789,34   

Ajuntament de 
Sobremunt P0827100I 19/X/272992 Renúncia 7.648,81 5.896,07 1.752,74   

Ajuntament de 
Torelló P0828500I 19/X/272756 Renúncia 65.359,36 60.985,40 4.373,96   

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 
P0828900A 19/X/272812 Renúncia 48.468,79 23.935,47 24.533,32   

Ajuntament de 
Vic P0829900J 19/X/272710 Renúncia 167.369,12 146.586,07 20.783,05   

Ajuntament de 
Viladecavalls P0830100D 19/X/272794 Renúncia 51.649,03 38.522,46 13.126,57   

Ajuntament del 
Brull P0802600G 19/X/272960 Renúncia 7.930,58 6.959,03 971,55   

Ajuntament del 
Pla del Penedès P0816300H 19/X/272897 Renúncia 21.147,75 21.007,92 139,83   

Ajuntament 
d'Esparreguera P0807500D 19/X/272731 Renúncia 121.036,63 120.341,35 695,28   

Ajuntament 
d'Òdena P0814200B 19/X/272834 Renúncia 26.490,21 23.674,69 2.815,52   

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 19/X/272729 Renúncia 123.650,79 117.109,62 6.541,17   
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL  Estat 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import total 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament 
d'Oristà P0815000E 19/X/272931 Revocació 8.374,73 0,00 8.374,73 

L’ens no ha 
presentat cap 

justificació; per 
tant, es proposa 

tramitar una 
revocació per 
l’import total  

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 
P0800003F 19/X/272686 Renúncia 48.374,17 24.964,81 23.409,36   

      2.131.189,97   
Sisè. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat que 
s’indica en aquest acord, juntament amb la liquidació dels interessos de demora que 
correspongui, 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 
0182 6035 44 0201609428 (BBVA) o ES09 2100 3000 16 2500040345 (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 de 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import pagat per 
avançat i no 
justificat a 

reintegrar (EUR) 
Ajuntament 
de Berga P0802200F 19/X/272747 109.091,29 81.818,47 19.873,26 61.945,21 

Ajuntament 
de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 19/X/272742 109.003,02 81.752,27 51.552,06 30.200,21 

Ajuntament 
de Cornellà 
de Llobregat 

P0807200A 19/X/272697 290.617,80 217.963,35 150.523,29 67.440,06 

Ajuntament 
de Cubelles P0807300I 19/X/272751 68.970,78 51.728,09 29.341,74 22.386,35 

Ajuntament 
de Sabadell P0818600I 19/X/272693 504.924,83 378.693,62 0,00 378.693,62 

Ajuntament 
de Sant 
Adrià de 
Besòs 

P0819300E 19/X/272715 159.583,50 119.687,63 106.394,48 13.293,15 
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Ens 
destinatari NIF Ens  Codi XGL  

Import 
concedit 

(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import pagat per 
avançat i no 
justificat a 

reintegrar (EUR) 
Ajuntament 

de Sant 
Llorenç 
Savall 

P0822100D 19/X/272862 23.201,79 17.401,34 16.049,13 1.352,21 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Martorelles 

P0825600J 19/X/272912 9.295,40 6.971,55 6.906,38 65,17 

Ajuntament 
de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 19/X/272812 48.468,79 36.351,59 23.935,47 12.416,12 

      587.792,10 
 
Setè. PUBLICAR el present acte en allò relatiu a la liquidació definitiva del Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) 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, aixecar la suspensió 
temporal i total de l’execució del projecte d’obra del municipi de l’Ametlla del 
Vallès i concedir una ampliació del termini d’execució de 2 mesos, del contracte 
relatiu a l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, corresponent al lot 3, formalitzat amb l’empresa TONDO ENERGIA SL 
(Exp. núm. 2018/0013057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“I ANTECEDENTS 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va 

adjudicar el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, 
per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, 
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en el marc del programa operatiu FEDER a l’empresa TONDO ENERGIA, SL, 
amb el NIF B64217425, pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

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

l’Ametlla del Vallès 
Municipi Preu Import IVA (21 %) Total preu 

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

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

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

garantia definitiva per import de 25.427,76 €, equivalent al 5 % de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant aval de l’entitat BANC DE SABADELL SA, a 
la Tresoreria d’aquesta Diputació de Barcelona (assentament núm. 1000050697). 

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

Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de 3 de setembre de 2019, es va adjudicar 
l’encàrrec de la “Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut” de 
l’esmentat lot 3 al professional Aleix Rifà i Beltran, que va subcontractar a 
l’empresa TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD SLPU amb NIF 
B62440110 per a la realització dels treballs de coordinació de seguretat i salut 
executant aquests treballs l’arquitecte tècnic Jesús Fernández Antolín. 

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

replanteig on es va acordar, que atès que no havien estat aprovats els Plans de 
Seguretat i Salut en el Treball presentats per l’empresa adjudicatària, el termini 
d’execució de les l’obres del lot 3 s’iniciaria amb la signatura d’un acta d’inici.  

 
6. En data 5 de desembre de 2019, per decret del president delegat de l’Àrea de 

Recursos Humans, Hisenda, i Serveis Interns es van aprovar els Plans de 
Seguretat i Salut de les obres de referència, notificant les seves aprovacions al 
contractista el 13 de desembre de 2019. 

 
7. En data 18 de desembre de 2019 es va formalitzar l’acta d’inici d’obres on es va 

acordar que el termini d’execució de les obres del lot 3 començaria a comptar des 
del 18 de desembre de 2019, per la qual cosa el termini finalitzaria el 17 de 
novembre de 2020. 

 
8. En data 13 de març de 2020, per decret del president delegat de l’Àrea de 

Recursos Humans, Hisenda, i Serveis Interns es va aprovar un annex del Pla de 
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Seguretat i Salut del projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany, notificant la 
seva aprovació al contractista el 18 de març de 2020. 

 
9. En data de 17 d’abril de 2020, es va aprovar, per Decret d’urgència núm. 3741 de 

la Presidència i ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 195, en sessió de 
14 de maig de 2020, la suspensió temporal i total d’aquestes obres, a comptar des 
del 14 de març, davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació 
del virus COVID-19. 

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

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

 
II FETS PROJECTE D’OBRA MUNICIPI DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 

 
1. El 17 de desembre de 2020 per dictamen de la Junta de Govern núm. 650, es va 

acordar suspendre l’execució temporal i total del projecte d’obra del municipi de 
l’Ametlla del Vallès, corresponent al lot 3, del contracte relatiu a l’Execució de les 
obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la 
reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, amb 
efectes del 9 de novembre de 2020 i fins a la finalització de la causa que ha 
originat que l’execució del contracte hagi esdevingut impossible. 

 
2. El 15 d’abril de 2021 el director facultatiu de l’obra, l’empresa contractista i el 

responsable del contracte per part de la Diputació de Barcelona han signat l’acta 
d’aixecament de la suspensió de l’execució de les obres referenciades en aquest 
apartat, on s’acorda que es reprendran el 26 d’abril de 2021, en haver finalitzat la 
causa que va originar la seva suspensió, i que s’ampliarà el termini d’execució del 
contracte, corresponent al lot 3, constatant el següent. 

 
“.../... 
 
Que en data 1 d’octubre de 2019 es va signar l’Acta de Replanteig de l’obra i el 18 de 
desembre del mateix any l’Acta d’Inici. El contracte estableix un termini d’execució de onze 
(11) mesos a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’execució de les 
obres. El contracte es va suspendre, amb efectes del 14 de març de 2020, degut a motius 
derivats de la COVID-19, i es va aixecar la suspensió amb efectes des de l’11 de maig de 
2020. La nova data en que concloïa el termini d’execució de les obres del Lot 3 era el dia 13 
de gener de 2021. 
 
Que una vegada signada l’Acta d’Inici, l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès va plantejar la 
impossibilitat d’ubicar el contenidor de biomassa al lloc inicialment previst en projecte, en 
motiu d’estar just en l’accés a un passatge previst en el desenvolupament d’un sector de 
planejament nou, concretament el sector de sòl urbà no consolidat, definit entre el carrer 
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Josep Carreras i Can Muntanyola, afectat per una modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
Que en data 9 de novembre de 2020, tenint en compte que encara no s’havia consensuat 
exactament la posició del contenidor de biomassa, es va aixecar una Acta de de suspensió 
temporal i total de les obres fins a tenir el consens, i amb la conformitat escrita de 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. La suspensió va ésser aprovada per la Junta de Govern 
en data 17 de desembre de 2020, i es va establir que la suspensió començaria a comptar 
des del 9 de novembre de 2020. 
 
Que el dia 17 de febrer de 2021, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, concretament el 
Regidor Pere Marieges Castells, va enviar, mitjançant correu electrònic, el plànol amb les 
indicacions de la nova posició del contenidor, així també, l’Arquitecta Municipal, Mireia 
Gelabert, el dia 26 de febrer de 2021, va enviar informe tècnic de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament. 
 
Aquesta posició plantejada per l’Ajuntament, que desplaça uns metres la posició inicial 
prevista en el projecte, compleix amb el planejament i amb els paràmetres establerts en el 
PGO de l’Ametlla del Vallès, es separa la distància de tres metres respecte la tanca 
perimetral de parcel·la i deixa lliure el tram de terreny que dona front al vial previst en el 
sector definit anteriorment. Així mateix, atès que només es tracta d’un ajust de posició del 
contenidor on anirà ubicada la caldera i altres elements hidràulics, i del contenidor dipòsit 
d’estella, i que la configuració dels mateixos no varia, ni tampoc el sistema constructiu, es 
considera que no genera una modificació de projecte. 
 
Vist el plànol aportat per l’Ajuntament de l’Ametlla que concreta la posició exacte on han 
d’anar col·locats el contenidors de biomassa i estella, i veient que no hi ha la necessitat de 
realitzar un projecte modificat, es considera que ha finalitzat la causa que havia originat la 
suspensió. 
 
Tenint en compte que el contractista ha de coordinar el treballs, es consensua que la data 
efectiva de l’aixecament sigui el proper 26 d’abril de 2021. Amb tot, l’obra haurà estat 
parada 168 dies, per tant, el nou termini de finalització seria el 30 de juny. 
 
Amb aquesta nova data de finalització de 30 de juny i l’aixecament de la suspensió el dia 26 
d’abril, el contractista li queden 2 mesos per poder executar l’obra. Tenint en compte que el 
termini inicial previst per aquesta obra eren de 4 mesos, es considera que cal fer una 
ampliació de termini de 2 mesos per a la seva execució. 
 
Per tot això, i estant d’acord totes les parts, signen la present Acta per l’aixecament de la 
suspensió temporal i total del projecte d’obra del municipi de l’Ametlla del Vallès, 
corresponent al lot 3, del contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER adjudicat a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425) a partir de la data 26 
d’abril de 2021. Així mateix, també acorden l’ampliació del termini d’execució de 2 mesos 
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per a la finalització de les obres del projecte d’obra del municipi de l’Ametlla del Vallès, de 
forma que el nou termini de finalització del contracte del lot 3 serà el 30 d’agost de 2021 

 
3. En data 30 d’abril de 2021, el cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat, responsable del contracte, ha emès un informe que proposa 
l’aixecament de la suspensió del projecte d’obra de referència, i així mateix, 
concedir una ampliació del termini d’execució del lot 3, la part del qual que interessa 
es reprodueix a continuació: 

 
“(.../...) 
 
B. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE 

 
1. En data 1 d’octubre de 2019 es va signar l’Acta de Replanteig de l’obra i el 18 de 

desembre del mateix any l’Acta d’Inici. El contracte estableix un termini d’execució 
d’onze (11) mesos a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’execució 
de les obres. El contracte es va suspendre, amb efectes del 14 de març de 2020, degut a 
motius derivats de la COVID-19, i es va aixecar la suspensió amb efectes des de l’11 de 
maig de 2020. La nova data en que concloïa el termini d’execució de les obres del Lot 3 
era el dia 13 de gener de 2021.  

 
2. Una vegada signada l’Acta d’Inici, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va plantejar la 

impossibilitat d’ubicar el contenidor de biomassa al lloc inicialment previst en projecte, 
amb motiu d’estar just en l’accés a un passatge previst en el desenvolupament d’un 
sector de planejament nou, concretament el sector de sòl urbà no consolidat, definit entre 
el carrer Josep Carreras i Can Muntanyola, afectat per una modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 
3. En data 9 de novembre de 2020, tenint en compte que encara no s’havia consensuat 

exactament la posició del contenidor de biomassa, es va aixecar una Acta de de 
suspensió temporal i total de les obres fins a tenir el consens, i amb la conformitat escrita 
de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. La suspensió va ésser aprovada per la Junta de 
Govern en data 17 de desembre de 2020, i es va establir que la suspensió començaria a 
comptar des del 9 de novembre de 2020.  

 
4. El dia 17 de febrer de 2021, l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, concretament el Regidor 

Pere Marieges Castells, va enviar, mitjançant correu electrònic, el plànol amb les 
indicacions de la nova posició del contenidor, així també, l’Arquitecta Municipal, Mireia 
Gelabert, el dia 26 de febrer de 2021, va enviar informe tècnic de l’Àrea de Territori de 
l’Ajuntament.  

 
5. El 15 d’abril de 2021, el representant de l’empresa contractista, el director d’obra i el 

responsable del contracte per part de la DIBA, han signat una acta d’aixecament de la 
suspensió temporal i total de l’obra de l’Ametlla del Vallès, amb efectes el 26 d’abril de 
2021, i amb una ampliació de termini de 2 mesos. 

 
Vista la notificació per mail rebuda per part de l’Ajuntament de l’Ametlla, en el que es 
concreta la posició exacta el contenidor de biomassa. 
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Vist l’informe de l’Arquitecta municipal en el que es confirma que la nova posició compleix 
amb el planejament i amb els paràmetres establerts en el PGO de l’Ametlla del Vallès i 
deixa lliure el tram de terreny que dona front al vial previst en el sector definint entre el 
carrer Josep Carreras i Can Muntanyola. 
 
Vist que l’ajust de posició no comporta una modificació de projecte. 
 
Vist que l’execució de l’obra ha estat aturada 168 dies. 

 
Vist que el projecte d’obra en el municipi de l’Ametlla del Vallès es van suspendre el passat 
9 de novembre de 2020. 
 
Vist que cal aixecar la suspensió temporal i total de l’execució d’aquest projecte d’obra a 
partir del 26 d’abril de 2021 atès que finalitzat la causa que va originar la seva suspensió. 

 
Vist que el termini per a executar el contracte del lot 3 finalitzava el 13 de gener de 2021. 
 
Vist que cal reajustar el termini per executar les obres de l’Ametlla del Vallès fins el 30 de 
juny de 2021 atès que des de que es va suspendre l’execució de l’obra de l’Ametlla del 
Vallès fins que ha finalitzat el termini per executar les obres del lot 3 el passat 13 de gener 
de 2021 han passat dos mesos i 4 dies. 

 
Vista l’Acta d’aixecament de la suspensió temporal i total per a l’execució del projecte d’obra 
del municipi de l’Ametlla del Vallès i d’ampliació del termini d’execució del contracte 
corresponent al lot 3 signada per les parts conforme ha finalitzat la causa que havia originat 
la suspensió: 

 
C. CONCLOC 

 
Per tot això, s’informa favorablement l’aixecament de la suspensió temporal i total del 
projecte d’obra del municipi de l’Ametlla del Vallès, corresponent al lot 3, del contracte 
relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a 
diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER adjudicat a l’empresa 
TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425) a partir de la data 26 d’abril de 2021 i a l’ampliació 
del termini d’execució de 2 mesos del contracte corresponent al lot 3. A conseqüència 
d’aquesta ampliació en termini d’execució, el nou termini per a finalitzar les obres del 
projecte d’obra del municipi de l’Ametlla del Vallès serà el 30 d’agost de 2021.” 

 
4. No caldrà regularitzar comptable els imports de les anualitats pressupostàries al 

nou termini d’execució perquè la despesa per a fer front al pagament de l’obra 
referenciada en aquest apartat es troba disponible en l’actual exercici pressupostari 
per tractar-se d’una despesa amb finançament afectat. 

 
III FONAMENTS DE DRET 
 
1. A aquest contracte li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (LCSP). 
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2. L’article 195.2 de la LCSP disposa que si el retard en l’execució del contracte és 
produït per motius no imputables al contractista, i aquest ofereix complir els seus 
compromisos si s’amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació haurà 
de concedir-li una ampliació del termini inicial d’execució que ha de ser, almenys, 
igual al temps perdut, a no ser que el contractista en demani un altre de més curt. 

 
3. La competència per aprovar aquesta Resolució correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 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. PRENDRE RAÓ de l’acta d’aixecament de la suspensió temporal i total del 
projecte d’obra del municipi de l’Ametlla del Vallès, corresponent al lot 3, del contracte 
relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER adjudicat a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), formalitzada el 
15 d’abril de 2021, on s’acorda que les obres es reprendran el 26 d’abril de 2021. 

 
Segon. DECLARAR l’aixecament de la suspensió temporal i total del projecte d’obra 
del municipi de l’Ametlla del Vallès del contracte esmentat i la represa de la seva 
execució, amb efectes des del 26 d’abril de 2021 i REAJUSTAR el termini d’execució 
d’aquest projecte d’obra, fixant com a termini màxim per a la seva realització el 30 de 
juny de 2021. 
 
Tercer. CONCEDIR a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425) una 
ampliació del termini d’execució de dos (2) mesos del contracte, corresponent al lot 3, 
relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER, sent el nou termini de finalització del projectes d’obra municipi de l’Ametlla del 
Vallès el 30 d’agost del 2021, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, en data 30 d’abril de 2021. 
 
Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa contractista de l’obra, al coordinador de 
Seguretat i Salut i a la direcció facultativa per al seu coneixement i efectes.” 
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Servei de Programació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 12.674,44 €, a l'Ajuntament de Calaf, per a finançar 
l'actuació local “Arranjament del carrer de les Colònies”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0008128).- 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 Calaf va presentar en data 21 abril 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Arranjament del carrer de les Colònies” 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 
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. 
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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 Calaf 
Actuació:  “Arranjament del carrer de les Colònies” 
Import crèdit:  12.674,44 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24% 
Interessos implícits estimats  -153,68 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00010/2021 
* 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 dotze mil sis-cents setanta-quatre 
euros amb quaranta-quatre cèntims (12.674,44 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
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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 Calaf.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 187.325,56 €, a l'Ajuntament de Calaf, per a 
finançar l'actuació local “Reurbanització Travessera”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0008143).- 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 Calaf va presentar en data 21 abril 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Reurbanització Travessera” 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 
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 
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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 Calaf 
Actuació:  “Reurbanització Travessera” 
Import crèdit:  187.325,56 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.271,29 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00011/2021 
* 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 vuitanta-set mil tres-cents  
vint-i-cinc euros amb cinquanta-sis cèntims (187.325,56 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
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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 Calaf.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, 
per a finançar l'actuació local “Inversions via pública”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009044).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia va presentar en data 28 abril 2021 una 

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

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

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

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

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 
Actuació:  “Inversions via pública” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.424,97 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00012/2021 
* 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 547.351,27 €, a l'Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006219).- 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. 
 
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. 
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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 l'Hospitalet de Llobregat presentà en data 26/03/2021 una 

sol·licitud d'un préstec de 15.000.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys 
que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 15.000.000,00 euros amb un termini de 10 anys 
que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre 
l’Euríbor a tres mesos més 0,650 %; la part del préstec subvencionable per part de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, 
és de 15.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 547.351,27 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 
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. 
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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. 

 
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 547.351,27 euros a 
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
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. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva de la concessió del Fons de Prestació “Conservació de la 
Infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” a diversos 
ajuntaments, atorgat en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 (Exp. núm. 
2018/20289).- 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. Per acord de Junta de Govern de data 28 de febrer de 2019 (ref. registral 58), es va 

concedir el Fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals” a tots els municipis de la demarcació amb PPI 
redactat per la Diputació de Barcelona (284), d’acord amb el sistema de 
quantificació emès en data 14 de febrer de 2019. 

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

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

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

del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de 
maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i diverses 
mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. En conseqüència, el termini de 
justificació que inicialment finalitzava el 31 de març de 2020 per als ajuts d’execució 
entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2019 va finalitzar el 18 de juny de 2020. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

4. Per Decret del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de 
data 10 de desembre de 2020 (ref. reg. 12542/20), es va liquidar provisionalment 
l’esmentat recurs i es va habilitar un termini de quinze dies a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació per tal que l’ens pogués al·legar el que 
estimés pertinent. 

 
5. Atès que no s’ha rebut cap al·legació dins del termini. 

 
6. Atès que s’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions 

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

 
7. Atès que, tenint en compte que els imports de les renúncies i revocacions 

aprovades no ha passat com a romanents en el pressupost vigent, no serà 
necessari realitzar els corresponents ajustaments de valor en la comptabilitat de la 
corporació. 

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

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

 
2. Vist l’article 40 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels recursos del Fons de Prestació 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” 
concedits a diversos ajuntaments, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019, 
concedit per acord de Junta de Govern de data 28 de febrer de 2019 (ref. 58) de la 
qual resulta una economia a favor de la corporació de QUARANTA MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (40.554,82 €), i que 
es relacionen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
pendent de 

justificar 
Import 
abonat Concepte 

Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès P0800500A 19/Y/264636 2.724,61 € 5,38 € 2.719,23  € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament d’Arenys 
de Munt P0800700G 19/Y/264634 9.443,70 €  1.192,56 € 8.251,14 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Balsareny P0801800D 19/Y/264624 15.090,75 € 135,79 € 14.954,96 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 19/Y/264608 2.000,00 € 440,00 € 1.560,00 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Castellar de n’Hug P0805100E 19/Y/264594 18.168,00 € 7.260,01 € 10.907,99 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar P0805200C 19/Y/264591 12.573,25 € 413,25 € 12.160,00 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Castellterçol P0806300J 19/Y/264581 15.724,00 € 998,30 € 14.725,70 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Collbató P0806800I 19/Y/264574 5.700,00 € 5.700,00 € 4.560,00 € Actuació no 

executada 
Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 19/Y/264571 6.500,00 € 210,00 € 6.290,00 € Variació Import final 
d’obra 

Ajuntament de 
Dosrius P0807400G 19/Y/264569 19.499,40 € 1.680,09 € 17.819,31 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Folgueroles P0808200J 19/Y/264559 2.242,50 € 0,01 € 2.242,49 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Gelida P0809000C 19/Y/264551 8.239,50 € 82,40 € 8.157,10 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Granollers P0809500B 19/Y/264547 2.000,00 € 0,01 € 1.999,99 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de 
Gualba P0809600J 19/Y/264546 10.604,00 € 4,40 € 10.599,60 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola P0816100B 19/Y/264543 11.010,85 € 209,21 € 10.801,64 € Variació Import final 

d’obra 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 19/Y/264537 26.383,50 € 7.587,51 € 18.795,99 € Variació Import final 
d’obra 

Ajuntament de 
Martorelles  P0811400A 19/Y/264531 2.000,00 € 48,70 € 1.951,30 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de Les 
Masies de Roda P0811500H 19/Y/264530 5.200,00 € 989,20 € 4.210,80 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Mediona P0812100F 19/Y/264525 19.615,00 € 7.280,22 € 12.334,78 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 

P0813500F 19/Y/264514 2.438,48 € 0,01 € 2.438,47 € Variació del 
pagament sol·licitat 

Ajuntament de Mura P0813800J 19/Y/264511 17.185,00 € 1.381,46 € 15.803,54 € Variació Import final 
d’obra 

Ajuntament de La 
Roca del Vallès P0818000B 19/Y/264473 11.101,99 € 4,47 € 11.097,52 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Sabadell P0818600I 19/Y/264469 5.432,00 € 185,41 € 5.246,59 € Variació Import final 

d’obra 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
pendent de 

justificar 
Import 
abonat Concepte 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca P0819500J 19/Y/264464 2.000,00 € 0,01 € 1.999,99 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta P0820200D 19/Y/264458 8.190,71 € 0,01 € 8.190,70 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de Sant 
Celoni P0820100F 19/Y/264457 33.949,42 € 5.970,17 € 27.979,25 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 19/Y/264413 2.000,00 € 36,00 € 1.964,00 € Variació Import final 
d’obra 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Besora 

P0825300G 19/Y/264408 15.181,50 € 0,01 € 15.181,49 € Variació Import final 
d’obra 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 19/Y/264402 2.000,00 € 0,01 € 1.999,99 € Variació Import final 
d’obra 

Ajuntament de 
Santpedor P0819100I 19/Y/264400 2.277,00 € 930,60 € 1.346,40 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de Seva P0826900C 19/Y/264398 13.035,42 € 275,97 € 12.759,45 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de Tiana P0828200F 19/Y/264385 2.949,75 € 298,57 € 2.651,18 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H 19/Y/264373 11.747,70 € 189,48 € 11.558,22 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 19/Y/264372 8.756,70 € 35,72 € 8.720,98 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Vilalba Sasserra P0830700A 19/Y/264365 3.569,83 € 1.208,34 € 2.361,49 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú P0830800I 19/Y/264361 9.192,80 € 800,00 € 8.392,80 € Variació Import final 

d’obra 
Ajuntament de 
Vilassar de Dalt P0821300A 19/Y/264360 3.447,00 € 27,54 € 3.419,46 € Variació Import final 

d’obra 
 
Segon. APROVAR les revocacions totals o parcials dels recursos del Fons de 
Prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis 
forestals” del Catàleg de serveis de l’any 2019 detallats en l’acord primer del dictamen. 
 
Tercer. ESTABLIR que els ajuntaments beneficiaris que tenen un deute a favor de la 
Diputació de Barcelona i que es relacionen a continuació, al haver-se abonat per part 
de la Diputació de Barcelona un import superior a l’efectivament justificat, l’hauran de 
fer efectiu mitjançant l’ingrés al compte de la Diputació per l’import a abonar, segons el 
detall següent: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
justificat 

Import 
abonat 

Import a 
ingressar 

Ajuntament de 
Balsareny P0801800D 19/Y/264624 15.090,75 € 14.954,96 € 15.090,75 € 135,79 € 

Ajuntament de 
Castellar de n’Hug P0805100E 19/Y/264594 18.168,00 € 10.907,99 € 14.534,40 € 3.626,41 € 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
justificat 

Import 
abonat 

Import a 
ingressar 

Ajuntament de 
Collbató P0806800I 19/Y/264574 5.700,00 € 0,00 € 4.560,00 € 4.560,00 € 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 19/Y/264571 6.500,00 € 6.290,00 € 6.500,00 € 210,00 € 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 19/Y/264537 26.383,50 € 18.795,99 € 21.106,80 € 2.310,81 € 
Ajuntament de 
Mediona P0812100F 19/Y/264525 19.615,00 € 12.334,78 € 15.692,00 € 3.357,22 € 

Ajuntament de 
Santpedor P0819100I 19/Y/264400 2.277,00 € 1.346,40 € 1.821,60 € 475,20 € 

Ajuntament de 
Vilalba Sasserra P0830700A 19/Y/264365 3.569,83 € 2.361,49 € 2.855,86 € 494,37 € 

 
En cas de què no es faci aquest ingrés, el deute es cancel·larà mitjançant 
compensació amb el pagament d’altres subvencions o de qualsevol altre import que la 
Diputació de Barcelona pugui tenir pendent de pagament a favor de l’ens deutor. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords als ens afectats.” 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Granollers, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora 
del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de 
Granollers” (Exp. núm. 2017/3229).- 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. El Centre Penitenciari de Quatre Camins està ubicat al terme municipal de la Roca 

del Vallès. Actualment aquest centre té l’accés principal des de l’enllaç de les 
carreteres C-35 i BP-5002 mitjançant un vial d’accés rural. Aquest vial és de 
titularitat de Diputació de Barcelona en el tram del vial coincident amb l’antic traçat 
de la BP-5002 en una longitud de 59 metres i situat al terme municipal de 
Granollers. Aquest tram de vial incorpora un pont sobre les vies de ferrocarril, el 
qual es troba en mal estat. 

 
2. El planejament associat al centre penitenciari preveu l’execució del vial d’accés al 

mateix des de l’enllaç de l’autopista AP-7 amb la carretera BP-5002. 
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3. A l’espera de l’execució del nou accés, s’acorda el condicionament del vial en el 
tram de titularitat de Diputació de Barcelona i posterior traspàs d’aquest tram a 
l’Ajuntament de Granollers. 

 
4. El projecte té per finalitat l’execució de les obres de millora del vial d’accés al 

centre penitenciari de Quatre Camins en el tram de l’antiga BP-5002 de titularitat 
de la Diputació de Barcelona incloent el condicionament del pont sobre el FFCC. 
El projecte es redacta a petició de l’ajuntament de Granollers, beneficiari de 
l’actuació. 

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

Actuació en Infraestructures, adscrita Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Millora del vial d'accés al 
centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers” en el 
que es fa una proposta d’actuació per un import de 150.888,13 EUR (IVA inclòs) i 
l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius 
principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres 
locals. 

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària del vial d’accés 

al centre penitenciari de Quatre Camins en el tram de l’antiga BP-5002 de 
titularitat de la Diputació de Barcelona incloent el condicionament del pont sobre el 
FFCC, mitjançant l’execució de les obres de Millora del vial d'accés al centre 
penitenciari de Quatre Camins. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers considerant que les obres 

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

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de tres 

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. 
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11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 150.888,13 EUR (IVA inclòs), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

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

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

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

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

 
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el 

president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Granollers relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “MILLORA DEL VIAL D'ACCÉS AL CENTRE PENITENCIARI DE 
QUATRE CAMINS. ANTIGA BP-5002. TM DE GRANOLLERS”, 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 GRANOLLERS RELATIU 

A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DEL VIAL D'ACCÉS AL 
CENTRE PENITENCIARI DE QUATRE CAMINS. ANTIGA BP-5002. TM DE 

GRANOLLERS” 
 
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 GRANOLLERS representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Josep Mayoral Antigas, i assistit pel Secretari de la corporació Sr. Manuel Monfort Pastor.    
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. El Centre Penitenciari de Quatre Camins està ubicat al terme municipal de la Roca del 

Vallès. Actualment aquest centre té l’accés principal des de l’enllaç de les carreteres C-
35 i BP-5002 mitjançant un vial d’accés rural. Aquest vial és de titularitat de Diputació de 
Barcelona en el tram del vial coincident amb l’antic traçat de la BP-5002 en una longitud 
de 59 metres i situat al terme municipal de Granollers. Aquest tram de vial incorpora un 
pont sobre les vies de ferrocarril, el qual es troba en mal estat. 

 
2. El planejament associat al centre penitenciari preveu l’execució del vial d’accés al mateix 

des de l’enllaç de l’autopista AP-7 amb la carretera BP-5002. 
 
3. A l’espera de l’execució del nou accés, s’acorda el condicionament del vial en el tram de 

titularitat de Diputació de Barcelona i posterior traspàs d’aquest tram a l’Ajuntament de 
Granollers. 

 
4. El projecte té per finalitat l’execució de les obres de millora del vial d’accés al centre 

penitenciari de Quatre Camins en el tram de l’antiga BP-5002 de titularitat de la Diputació 
de Barcelona incloent el condicionament del pont sobre el FFCC. El projecte es redacta a 
petició de l’ajuntament de Granollers, beneficiari de l’actuació. 

 
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 projecte constructiu “Millora del vial d'accés al centre 
penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers”. per un import total 
de 150.888,13 EUR € (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència.  

 
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 

gestionada a través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius principals 
consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària del vial d’accés al 

centre penitenciari de Quatre Camins en el tram de l’antiga BP-5002 de titularitat de la 
Diputació de Barcelona incloent el condicionament del pont sobre el FFCC, mitjançant 
l’execució de les obres de Millora del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre 
Camins. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers considerant que les obres 

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

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) l’Ajuntament de 
Granollers, per executar les obres del projecte constructiu “Millora del vial d'accés al 
centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers”, 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 150.888,13 € IVA inclòs, corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst, assumit per 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: 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora del vial d'accés al centre 

penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers”, redactat per 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 
150.888,13 €, IVA inclòs amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 

forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl 
no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats 
continguda en el projecte constructiu. 

 
- la contractació d’aquestes obres. 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona traspassarà la titularitat del tram de 
vial objecte de les obres, inclòs el pont sobre el FFCC a l’Ajuntament de Granollers. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Granollers 
 
L’Ajuntament de Granollers designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
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L’Ajuntament de Granollers assumirà el traspàs de la titularitat del tram de vial objecte de les 
obres, inclòs el pont sobre el FFCC.  
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart. - Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts 
anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cinquè. - Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
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. 
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè. - Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

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

 (...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Granollers als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
d’ofici l’errada material detectada a l’acord número 146/2021, adoptat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 15 d’abril 
de 2021, relatiu a l’aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, relatiu a les 
obres del projecte constructiu “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels 
carrers Treus Creus, Era i Vic. TM Sant Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 
2018/2134).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 

 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 15 d’abril de 2021, 

va aprovar l’acord núm. 146, en relació amb l’aprovació de la minuta del conveni de 
col·laboració, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu 
“Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers Treus Creus, Era i 
Vic. TM Sant Bartomeu del Grau”. 

 
2. S’ha detectat una errada material en el acord primer de la part resolutiva en tots els 

llocs on surt el nom del projecte constructiu del conveni aprovat. 
 

On diu: 
 

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

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

 
(...) 

 
Ha de dir: 
 
(...) 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau relatiu a l’execució de les 
obres del projecte constructiu “ROTONDA DE LA CTRA. BV-4601 A LA 
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS TREUS CREUS, ERA I VIC. TM SANT 
BARTOMEU DEL GRAU”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que 
es transcriu a continuació: 
 
(...) 
 
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: 
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- Execució de les obres del projecte constructiu de ROTONDA DE LA CTRA. BV-

4601 A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS TREUS CREUS, ERA I VIC. TM 
SANT BARTOMEU DEL GRAU, redactat per redactat per l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 382.905,33 EUR (IVA 

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

(...) 
 
Fonaments de dret  
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix que “les administracions públiques 
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  

 
2. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, disposa que “...la competència per a 
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat...”.  

 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord 

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.  

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

ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR d’ofici l’errada material detectada al dictamen que aprova la 
minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau  
relatiu a les obres del projecte constructiu “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la 
confluència dels carrers Treus Creus, Era i Vic. TM Sant Bartomeu del Grau”, en el 
sentit que tot seguit s’indica: 
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En el acord primer de la part resolutiva, en tots els llocs on surt el nom del projecte: 
 

On diu: 
 

(...) 
 

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

 
- Execució de les obres del projecte constructiu de l’ITINERARI DE VIANANTS I 

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

 
(...) 

 
Ha de dir: 
 
(...) 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau relatiu a l’execució de les 
obres del projecte constructiu “ROTONDA DE LA CTRA. BV-4601 A LA 
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS TREUS CREUS, ERA I VIC. TM SANT 
BARTOMEU DEL GRAU”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que 
es transcriu a continuació: 
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(...) 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- Execució de les obres del projecte constructiu de ROTONDA DE LA CTRA. BV-

4601 A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS TREUS CREUS, ERA I VIC. TM 
SANT BARTOMEU DEL GRAU, redactat per redactat per l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 382.905,33 EUR (IVA 

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

 
(...) 

 
Segon. MANTENIR la resta d’acords aprovats. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la tercera i 
última transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció 
concedida, per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió 
silvopastoral: una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els 
incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094)” (Exp. núm. 2013/5531).- 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. Per decret de Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 1 d’agost de 

2013, es va aprovar i autoritzar la presentació a la convocatòria, per a la 
participació de la Diputació de Barcelona com a entitat coordinadora, del 
PROJECTE LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: una eina innovadora 
per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13 
BIO/ES/000094)”, amb registre de resolucions núm. 7144/13. El projecte esmentat 
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fou aprovat dins de la convocatòria de 2013 del programa europeu “LIFE + 
Biodiversity”. 

 
2. Un cop valorats tots els projectes en el marc del LIFE+, la Unió Europea, en data 3 

de juny de 2014, comunica a la Diputació de Barcelona, entitat que actua com a 
coordinadora del projecte, que aquest ha estat seleccionat per a ser beneficiari de 
la subvenció esmentada.  

 
3. Per Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 1 d’agost de 

2014, es va aprovar l’acceptació de la subvenció concedida per la Unió Europea, 
per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una 
eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 
13 BIO/ES/000094)”, amb registre de resolucions núm. 7160/14. 

 
4. En data 24 de juny de 2014 es va signar l’Acord de subvenció amb la Unió 

Europea, per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió 
silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els 
incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094)”.  

 
5. La Diputació de Barcelona, mitjançant Junta de Govern, va aprovar en sessió 

ordinària de data 18 de desembre de 2014, el dictamen d’aprovació del conveni 
tipus de col·laboració entre el beneficiari coordinador i cadascun dels beneficiaris 
associats relatius a la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució 
del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: una eina innovadora 
per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13 
BIO/ES/000094)”, amb registre d’acords núm. 822/14. En aquest mateix dictamen 
es va aprovar l’autorització i disposició dels imports corresponents a la primera 
transferència de diners equivalent al 40 % de la contribució financera màxima de 
la Unió Europea als socis beneficiaris associats del projecte de referència 
(l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, la Fundació 
Catalunya La Pedrera, la Generalitat de Catalunya i el Patronat de la Muntanya de 
Montserrat). 

 
6. La Diputació de Barcelona i la resta de beneficiaris associats del projecte van 

formalitzar els acords de col·laboració del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de 
gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir 
els incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094)”, on s’establien els costos 
subvencionables estimats, la contribució financera de cadascun dels socis i la 
forma de pagament del finançament provinent de la Comissió Europea. La 
clàusula segona d’aquests acords establia una durada de com a màxim fins el 31 
de setembre de 2018. 

 
7. La Diputació de Barcelona, mitjançant Junta de Govern, va aprovar en sessió 

ordinària de data 24 de novembre de 2016, el dictamen d’aprovació de la segona 
transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció concedida per la 
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UE per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: 
Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals 
(LIFE13 BIO/ES/000094)”, amb registre d’acords núm. 652/16. 

 
8. En data 14 de juny de 2017, la Diputació de Barcelona va presentar sol·licitud 

d’“Amendment” a la Comissió Europea, per tal de sol·licitar una modificació formal 
de l’Acord de subvenció. Aquesta sol·licitud d’esmena va ser acceptada per la 
Comissió Europea en data 19 d’octubre de 2017, prorrogant la durada del projecte 
fins el 30 de juny de 2019, i es modificaven també algunes partides del projecte.  

 
9. Per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 26 

d’abril de 2018, es va aprovar l’addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat 
amb cadascun dels beneficiaris associats per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 
“Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la 
biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094), amb 
registre d’acords núm. 199/2018. L’objecte d’aquestes addendes va ser, 
principalment, modificar l’acord de col·laboració esmentat, per tal d’ampliar el 
termini d’execució del projecte. En aquest sentit, la durada del projecte, que en un 
principi era de l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2018, passa a ser de l’1 de 
juliol de 2014 al 30 de juny de 2019. 

 
10. D’acord amb la clàusula vuitena dels acords de col·laboració esmentats amb 

anterioritat, relativa a les formes de pagament, s’estableix un pagament final del 
20 % restant (respecte als pagaments anteriors) que s’abonarà una vegada 
presentat i aprovat l’informe final i l’estat financer (una vegada executat i justificat 
tot el projecte). El termini d’entrega de l’informe final de la clàusula sisena dels 
acords de col·laboració de referència, relativa als informes tècnics i financers, es 
modifica mitjançant l’addenda esmentada amb anterioritat, i en ella es diu que 
s’entregarà en un termini de tres mesos a partir de la finalització del projecte, és a 
dir, fins el setembre de 2019.  

 
11. D’acord amb la clàusula desena dels acords de col·laboració esmentats, relativa a 

la forma i termini de justificació, la quarta justificació consistirà en l’elaboració, per 
part del beneficiari coordinador, de l’informe final, que haurà de ser enviat a la 
Comissió Europea tres mesos després de la finalització del projecte, és a dir, 
durant el mes de setembre de 2018. En conseqüència, aquesta clàusula queda 
també modificada mitjançant l’addenda aprovada per Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 2018, en què la data d’entrega de 
l’informe final passa a ser el mes de setembre de 2019. En aquesta mateixa 
clàusula modificada es diu que els beneficiaris associats hauran de presentar la 
quarta i última justificació en el mes de juliol de 2019, d’acord amb les directrius de 
la Comissió Europea. 

 
12. La Diputació de Barcelona va presentar la documentació justificativa final de la 

subvenció atorgada per l’Agència/Comissió en data 31 de gener de 2020. A data 1 
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d’octubre de 2020, la Comissió Europea va informar a la Diputació de Barcelona 
l’anàlisi dels documents enviats en relació amb l’informe final els havia permès 
aclarir totes les qüestions existents sobre la subvencionabilitat dels costos 
declarats i que per tant procedien al pagament del balanç final del projecte, per un 
import de 309.203,77€. Aquest ingrés es va rebre en data 6 d’octubre de 2020. 

 
13. L’import corresponent del pagament final a distribuir entre els socis és el que es 

detalla a continuació: 

 
Vist l’informe de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de data 24 de novembre de 
2020, relatiu a l’aprovació de la tercera i última transferència de la Unió Europea als 
beneficiaris de la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del 
Projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per 
preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el punt 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 de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de 
data 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la tercera i última transferència als socis beneficiaris del projecte 
LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la 
biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094)”, per un import 
de TRES-CENTS NOU MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS (309.203,77 €), corresponent al pagament final rebut de la Unió Europea. La 
quantitat a transferir a cadascun dels socis associats es detalla a la part expositiva del 
present acord. 
 

 

Contribució UE  
pagament final 

Aplicació 
pressupostària 

Diputació de Barcelona 162.278,09 € - 
Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat 81.603,77 € G/50400/1723A/48903 

Fundació Catalunya La Pedrera 36.077,93 € G/50400/1723A/48901 
Generalitat de Catalunya 18.287,09 € G/50400/1723A/45000 
Patronat de la Muntanya de 
Montserrat 10.956,89 € G/50400/1723A/45100 

 309.203,77 € 
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Segon. Autoritzar i disposar una despesa de VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS TRES 
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (81.603,77 €) a favor de l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, amb CIF G63497846, relatiu al pagament 
final de la contribució financera de la Unió Europea, per tal de que pugui fer front a les 
despeses generades pel projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una 
eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 
BIO/ES/000094)”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021: 
G/50400/1723A/48903. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa de TRENTA-SIS MIL SETANTA-SET 
EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (36.077,93 €) a favor de la Fundació 
Catalunya la Pedrera, amb CIF G65345472, relatiu al pagament final de la contribució 
financera de la Unió Europea, per tal de que pugui fer front a les despeses generades 
pel projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per 
preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021: G/50400/1723A/48901. 
 
Quart. Autoritzar i disposar una despesa de DIVUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET 
EUROS AMB NOU CÈNTIMS (18.287,09 €) a favor de la Generalitat de Catalunya, 
amb CIF S0811001G, relatiu al pagament final de la contribució financera de la Unió 
Europea, per tal de que pugui fer front a les despeses generades pel projecte LIFE+ 
2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la 
biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)”, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària de l’any 2021: G/50400/1723A/45000. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar una despesa de DEU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-
SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (10.956,89 €) a favor del Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, amb CIF Q5850042B, relatiu al pagament final de la 
contribució financera de la Unió Europea, per tal de que pugui fer front a les despeses 
generades pel projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina 
innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 
BIO/ES/000094)”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021: 
G/50400/1723A/45100. 
 
Sisè. Notificar els presents acords als interessats, pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de fomentar les activitats forestals, les agrícoles 
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de 
restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i 
esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència - estalvi 
energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la 
Diputació de Barcelona, exercici 2022. (Exp. núm. 2021/5885).- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS), així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona mitjançant plans especials una Xarxa de 
Parcs Naturals formada per espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i 
cultural, el conjunt de la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees. 
 
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de 
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la 
legislació local. 
 
Atès que per a la protecció del medi natural els plans especials consideren bàsica la 
continuïtat de les activitats forestals per a l’aprofitament racional dels recursos 
forestals, estableixen determinades condicions a les edificacions i instal·lacions 
agràries i a les activitats de serveis, i regulen les condicions en les edificacions 
destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic, per tal d’adequar-los a 
l’ambient paisatgístic on es troben emplaçats. 
 
Atès que les activitats de les entitats de caràcter cívic i cultural dins l’àmbit dels plans 
especials fan difusió dels valors naturals i culturals d’aquests espais protegits.  
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del pla estratègic de subvencions per a l’any 
2022, aquestes subvencions hauran de fomentar les activitats forestals, agrícoles 
ramaderes, les activitats d’empreses de serveis, la millora d’habitatges, la restauració 
del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives i les millores 
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relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència - estalvi energètic 
en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de cinc-cents mil euros 
(500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de l’Oficina Tècnica de Parcs de 
l’any 2022. 
 
El import previst a l’apartat anterior es distribueix entre les diferents línies de suport 
establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, amb una previsió 
estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:  
 
Exercici 2022 

 
 

   Activitats forestals 
     G/50402/17230/47900  

G/50402/17230/77000                     
60.000,00 € 
20.000,00 € 

   Activitats agrícoles ramaderes 
     G/50402/17230/47900                        60.000,00 € 

G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
   Empreses de serveis 

     G/50402/17230/47900                         40.000,00 € 
G/50402/17230/77000  40.000,00 € 
   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900  

20.000,00 € 
70.000,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència i estalvi energètic en edificis 

   G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
G/50402/17230/78900  130.000,00 € 
   Entitats de caràcter cívic, cultural i 
esportiu    
   G/50402/17230/48901            20.000,00 € 
 
En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total.  
 
a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit previst per manca de sol·licitants 

els imports sobrants podran destinar-se a incrementar aquelles línies en que el 
crèdit fos insuficient per atendre les sol·licituds presentades. 

 En aquest cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució inicial de les 
diferents línies de suport. 

b) Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions 
pressupostàries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels 
beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o no de la despesa.  
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com 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, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenament i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 
2019 (BOPB 19.12.2019). 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S  
 
Primer. APROVAR la convocatòria núm. 202220215120012533 que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats forestals i agrícoles 
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i restauració del 
patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions 
tèrmiques de biomassa i l’eficiència - estalvi energètic en edificis dins l’àmbit de la 
xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, exercici 2022, el text íntegre 
de les quals és el següent:  

 
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AMB L’OBJECTE DE FOMENTAR LES 
ACTIVITATS FORESTALS, LES AGRÍCOLES-RAMADERES, LES D’EMPRESES DE 
SERVEIS, LES DE MILLORA DELS HABITATGES I DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
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ARQUITECTÒNIC, LES ACTIVITATS CULTURALS, CÍVIQUES I ESPORTIVES I LES 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE BIOMASSA I l’EFICIÈNCIA - ESTALVI ENERGÈTIC 
EN EDIFICIS, DINS L’ÀMBIT DE LA XARXA DE PARCS GESTIONADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANY 2022. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220215120012533 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017, va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions, que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, a particulars i 
destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les activitats forestals, 
agrícoles i ramaderes, les activitats d'empreses de serveis, la millora d’habitatges, la 
restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats culturals, cíviques i esportives, i les 
millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 
energètic en edificis.  
 
A tal efecte, per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social 
que tinguin per finalitat: 
 
- Activitats forestals. 
- Activitats agrícoles i ramaderes. 
- Empreses de serveis. 
- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic. 
- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu. 
- Instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència-estalvi energètic en 

edificis. 
 
Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst en aquestes bases. 

 
2. L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:  
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El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre i el 
Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de 
forma directa la Diputació de Barcelona.  
 
El dels Plans especials dels espais naturals protegits de la Serralada de Marina i del Foix. 
En el cas del Parc de la Serralada Litoral aquest àmbit serà el de Xarxa Natura 2000 dels 
municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, 
Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Mª de Martorelles, Teià, Tiana, 
Vallromanes, Vilassar de Dalt i Vilanova del Vallès. 
 
A aquests efectes, en les subvencions per a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, es 
consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai protegit o en finques 
registrals que tinguin al menys el 50 % de la seva superfície dins dels límits dels plans 
especials de protecció. 
 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també 
incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del pla especial de l’Espai 
Natural Protegit de Guilleries-Savassona així com el dels Plans especials de delimitació 
de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins 
del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del 
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 
 
En el cas de les línies de subvencions a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència-estalvi energètic en edificis i el cas de les 
empreses de serveis que vulguin o ja estiguin adherides a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible, l’àmbit de aplicació s’amplia a tot el sòl no urbanitzable dels municipis de 
menys de 5.000 habitants i que tinguin almenys una cinquena part del terme municipal dins 
dels espais naturals protegits esmentats anteriorment. En el cas exclusiu del 
Montseny, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també s’amplia al de la Reserva de la 
Biosfera, dins de la província de Barcelona, per a les activitats o projectes de: 

 
- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu. 
- Activitats agrícoles-ramaderes que estiguin certificades com a producció ecològica o que 

vulguin iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell Català per a 
la Producció Agrícola Ecològica. 

- Activitats de ramaderia extensiva que, totalment o parcialment, realitzin l'aprofitament en 
l’àmbit de la Reserva de la Biosfera. 

- Millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en immobles de persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica 
sempre que les instal·lacions s’ubiquin en sòl no urbanitzable. 

- Millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en immobles declarats béns d’interès 
cultural per la Llei 9/93. 

- Instal·lacions tèrmiques de biomassa en immobles de persones físiques o jurídiques de 
naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica sempre que les 
instal·lacions s’ubiquin en sòl no urbanitzable. 
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En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al 
Garraf, a Olèrdola i al Foix, l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible per a aquelles que hi estiguin adherides. 
 
2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les. 
 
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 
actuacions: 
 
2.2.1. Subvencions per a activitats forestals. 

 
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la posada 

en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, eliminació o 
acordonament de restes forestals. 

b) La no realització o limitacions en els treballs forestals derivades de la normativa del propi 
pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i l’Acord GOC/150/2014 en 
relació amb la Xarxa Natura 2000 o dels plans de conservació dels espais protegits 
corresponents. 

c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals (arranjament de xarxa viària 
bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura preventiva) o a la reparació 
dels danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol), 
esllavissades o altres estralls.  

d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la incorporació 
de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 

e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en 
un pla cinegètic, pla de conservació o comptin amb l’informe favorable de l’òrgan gestor 
de l’espai natural protegit. 

f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals i 

adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat. 
 

Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció 
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb el 
pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions a, c, d i e, caldrà aplicar les 
instruccions que es donin des de l’òrgan gestor del corresponent parc. A tal efecte caldrà 
contactar amb el mateix abans d’iniciar l’actuació subvencionada. 

 
2.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes  

 
a) La no realització o limitacions en els treballs agrícoles i ramaders derivades de la 

normativa del propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i 
l’Acord GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de conservació 
dels espais protegits corresponents. 

b) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola i ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa urbanística i ambiental vigent. 
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c) Instal·lació de serveis bàsics per a l'activitat i arranjament o construcció d’estructures 
exteriors (camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars). 

d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a reparar 
danys causats per fenòmens de caràcter natural. 

e) Pràctiques en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia ecològica o que siguin respectuoses 
amb el medi ambient, així com el manteniment d’espais oberts per afavorir la 
biodiversitat. 

f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles i 
ramaderes (primera transformació). 

g) Adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat. 
 

2.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
 
a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió ambiental 

dels recursos. 
b) Despeses associades a la legalització d’instal·lacions i a la millora de la seva 

accessibilitat. 
c) Despeses associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 

Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres certificats i etiquetes 
ambientals oficials públiques. 

d) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 
normativa per part dels plans especials. 

e) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit corresponent.  

f) Despeses relacionades amb la implementació d’un programa d’aprenentatge i servei que 
compti amb el vistiplau de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit corresponent, 
excloses retribucions de personal.  

 
2.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 
2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera 

residència. 
 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 

normativa per part dels  plans especials. 
b) Obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió ambiental 

dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les 
comunicacions telemàtiques. 

e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis forestals 

(arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de basses o hidrants, i 
silvicultura preventiva). 

 
2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles declarats 

béns d’interès cultural local (BCIL) o nacional (BCIN): 
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a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per mantenir les 
característiques de certs elements originals. 

b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 
 
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual se 
sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la realització 
prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un 
desenvolupament correcte de l’actuació. 
 
2.2.5. Subvencions per a les activitats culturals, cíviques i esportives  

 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural, d’aprenentatge i servei, cívic o esportiu 

vinculades a la temàtica dels espais naturals protegits. 
b) L’edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan gestor 

de l’espai natural protegit corresponent.  
 
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament vinculades a 
la celebració d’activitats de caràcter cultural, cívic o esportiu esmentades, com poden ser 
regals, menjars i begudes. 
 
2.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 

energètic en edificis. 
 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions que compleixin les 
exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes que 
impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora de 
l’eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels edificis, estalvi 
d’energia i augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de generar la pròpia energia 
amb la incorporació d’energies renovables: 
 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el consum de 

recursos naturals. 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com l'energia 

solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o 
elèctrica de l'edifici. 

c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el consum 
d’energia. 

d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració. 

e) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal. 
 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació.  
 
En el cas concret de les instal·lacions tèrmiques de biomassa, es consideren cost d’inversió 
subvencionable els conceptes que es detallen a continuació. 
 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
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b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de 

biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una xarxa 
externa de canonades. 

f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’ a) i fins 

l’ e) anteriors (ambdós inclosos).  
 
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars on 
quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es requereix 
una eficiència mínima del 75 %.   
 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els següents 
conceptes: 
 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 

(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici 

(canonades, colzes, vàlvules, etc.). 
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 
 
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un 
període mínim de 2 anys.  
 
2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 
 
2.4. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 
 
2.5. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 
no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa 
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.  
 
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 1 de gener de 2022 al 31 
de desembre de 2022. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
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Els sol·licitants solament podran ser beneficiaris d’una única subvenció en la present 
convocatòria. Així mateix, en el cas d’immobles i finques rústiques solament es podrà 
atorgar una única subvenció per línia. 
 
4.1 Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 
4.1.1 Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot 

seguit es detallen: 
 

 Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.  
 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de 

Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat 
Social. 

 
4.1.2 Les persones físiques. 

 
4.1.3 Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a 

banda del subjectes previstos a l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques forestals, 
incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 d’aquestes bases i 
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o 
pels consorcis de gestió dels espais protegits, pel cas de la línia de subvenció per a 
activitats forestals.  

 
4.2 A més a més d’allò establert en l’article anterior, podran ser beneficiaris/àries 
d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat 
que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin, per cada línia d’actuació les condicions 
següents: 
 
4.2.1 Subvencions per a activitats forestals. 
 
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit 

dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, en 
possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla 
Simple de Gestió Forestal (PSGF).  

 
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit 

dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, 
que formin part d’una associació de propietaris forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i 
un Programa de gestió forestal amb el vistiplau de l’ens gestor del parc. 
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c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de 
caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en 
aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte d’actuació 
i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 

 
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a banda 

del subjectes previstos a l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques forestals, 
incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 d’aquestes bases i 
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels 
consorcis de gestió dels espais protegits.  

 
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins 
l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en el 
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu la prevenció d’incendis forestals o es tractin d’actuacions relacionades amb la 
conservació o el foment de la biodiversitat, no serà condició necessària estar en possessió 
del PTGMF. Tot i així, caldrà que l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de 
prevenció municipal, o altre instrument de planejament similar, o en el pla de conservació de 
l’espai natural protegit corresponent. 
 
4.2.2 Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 

 
a) Els/Les titulars de les activitats agrícoles i ramaderes o els/les propietaris/àries de les 

finques en les que s’ubiquin aquestes activitats incloses en l’àmbit dels parcs segons 
definició de l’article 2 d’aquestes bases. 

b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt d’activitats i finques agrícoles i ramaderes incloses en l’àmbit dels 
parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 

 
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a activitats agrícoles i ramaderes 
aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la ramaderia de 
qualsevol de les següents maneres: 
 
 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca agrària. 
 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. 
 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 
 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 
 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 
 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 
 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola  y 

ramadera. 
 
4.2.3. Subvencions per a activitats d'empreses de serveis. 
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a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria, comerç 
i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels plans especials de 
protecció dels espais naturals protegits gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, 
segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 

 
b)  També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 

d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats. 
 
c) Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi acreditat 

la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta línia de 
subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin adherir i 
exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta en cada cas.    
 

4.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris d’habitatges 

situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació, ocupats en règim 
permanent com a primera residència i ubicats dins l’àmbit dels plans especials de 
protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais 
protegits, segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 

 
b) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats a 

primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment 
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

 
c) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no ajustada 

a la legalitat urbanística actualment vigent, tan sols podran ser objecte de subvenció 
aquelles actuacions que estiguin contemplades en els acords inclosos en els drets de 
superfície que els titulars de l’edificació hagin subscrit amb l’Òrgan gestor del parc, amb 
l’ajuntament o amb alguna administració supramunicipal. 

 
d) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural 

per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.  
 

4.2.5. Subvencions per a les activitats culturals, cíviques i esportives. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes les activitats de caràcter cívic, 
cultural i esportiu ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i sempre que compleixin les 
següents condicions: 
 
a) Ser entitats legalment constituïdes. 
b) Ser entitats sense ànim de lucre. 
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural i/o esportiu. 
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament estiguin 

vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 2 i que preferentment vagin 
adreçades al públic en general. 
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4.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència estalvi 

energètic en edificis. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica 
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 2 
d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no es trobin en una situació urbanística 
irregular. 
 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada la voluntat de 
residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. En aquest darrer 
supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua non per a iniciar 
l’activitat econòmica.  
 
4.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació 
que figura a la base 5. 
 
4.4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 
5. Documentació a aportar 
 
5.1. A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es relaciona a 
continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que ja s’hagi lliurat 
en altres convocatòries de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, sempre que no hagin 
transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi experimentat cap 
modificació. En aquest darrer supòsit, es farà constar en l’apartat 4 de la sol·licitud de 
subvenció. 
 
5.2. Documentació administrativa: 
 
a) Persones jurídiques 

 
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal. 
2) Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.  
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 

200.000,00 euros durant un període de tres anys.  
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7) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor 
comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la 
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, 
preus unitaris i pressupost total desglossat. 

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

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

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

11) Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat. 
12) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 

acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 
b) Persones físiques 

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

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 

subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor 
comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la 
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, 
preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per al projecte pel que es demana la 
subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 

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

5) En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració censal 
simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de 
l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball. 

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

 
A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en funció 
de la línia de subvenció per a la qual es demana: 
 
5.2.1. Subvencions per a activitats forestals 

 
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari/ària 

sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan es tracti d’un 
administrador/a. 

2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i fotocòpia de 
la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals es demana la 
subvenció. 
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3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.  
 

5.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 
 

1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari/ària 
sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti d’un administrador/a. 

2) Document que acrediti l’existència de l'activitat agrícola o ramadera a la finca, aportant 
qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 4.2.2 d’aquestes bases. 
 

5.2.3. Subvencions per a activitats d'empreses de serveis. 
 

1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la legislació 
sectorial. 

2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda. 
 
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 4.2.3, hauran d’adjuntar també: 
 
a) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas concret per la 

Carta Europea de Turisme Sostenible. 
b) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 

 
5.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 4.2.4.a), b) i c): 
 
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de l’arrendament. 
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la 

corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser destinats a 

primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment 
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

5) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no ajustada 
a la legalitat urbanística actualment vigent, còpia dels acords inclosos en els drets de 
superfície que els titulars de l’edificació hagin subscrit amb l’Òrgan gestor del parc, amb 
l’ajuntament o amb alguna administració supramunicipal. 

6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost desglossat on es 
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i el 
cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals, cal detallar les partides que 
es volen executar en l’any en curs i que son objecte de sol·licitud de subvenció. 

 
Quan es tracti d’immobles descrits a l’article 4.2.4.d): 
 
1) Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al sol·licitant a 

intervenir. 
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2) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat on es 
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i el 
cost total de l’obra. 

3) Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que 
justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de la intervenció. 

4) Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o elements 
arquitectònics objecte de subvenció. 

5) Documentació fotogràfica. 
 

5.2.5. Subvencions per a les activitats culturals, cíviques y esportives. 
 
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves finalitats. 

 
5.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència-estalvi 

energètic en edificis. 
 

1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de l’arrendament. 
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la 

corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents: 

 
En el cas d’instal·lacions tèrmiques de biomassa: 
 
a) Ubicació de la instal·lació. 
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa. 
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades següents: 

1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt). 
2. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³). 
3. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau d’humitat previst (en 

% sobre base humida) i el poder calorífic inferior (en kWh/kg). 
 

d) Dades energètiques anuals de la instal·lació: 
1. Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat sobre el 

poder calorífic inferior del combustible). 
2. Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en kWh/any), indicant 

quina és la part que es preveu que provingui de la biomassa i quina d’altres 
possibles combustibles. 

4. Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades inseribles, es presentarà un 
document que inclogui la descripció tècnica bàsica de l’element o equip 
(s’admeten catàlegs comercials que incloguin aquesta descripció tècnica bàsica).  

5. Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses 
subministradores, que inclogui un desglossament detallat segons els conceptes 
que especifiquen a l’apartat 2.5.6. 

 
En el cas d’actuacions en l’àmbit de l’eficiència-estalvi energètic en edificis: 

 
a) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en 

què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per 
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concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. En aquest 
projecte o memòria s’haurà de justificar que l’actuació es desenvolupa dins l’àmbit 
previst per les presents bases. 

 
5.3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o 
còpia degudament autenticada. 
 
5.4. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix els 
requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida, o si s’escau, 
per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en un termini de deu 
dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud o presenti la 
documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 68.1 de la Llei 39/2015, de l’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb la 
indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució 
prèvia corresponent. 
 
5.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora 
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n 
deixarà constància en la tramitació del procediment. 

 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 20 de maig de 2021 i finalitzarà el 
dia 30 de juny de 2021. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la 
Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es 
poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat 
administratiu. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant de la subvenció, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia 
següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb 
la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
Els sol·licitants solament podran rebre una única subvenció en la present convocatòria.  
 
Així mateix, en el cas d’immobles i finques rústiques solament es podrà atorgar una única 
subvenció per línia. 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
9.1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
9.2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 
9.2.1. Subvencions per a activitats forestals. 

 
a) La no realització o limitacions en els treballs forestals derivades de la normativa del propi 

pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i l’Acord GOC/150/2014 en 
relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de conservació dels espais protegits 
corresponents: 4 punts. 

b) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades 
quan estiguin contemplades en un pla cinegètic, pla de conservació o comptin amb 
l’informe favorable de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit: 4 punts. 

c) Despeses encaminades a reparar o prevenir danys causats per incendis, nevades, 
flagells, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres estralls: 4 punts. 

d) La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o acordonament 
de restes forestals: 2 punts. 

e) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el 
PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que 
impliquin un menor impacte: 2 punts. 

f) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals i 
adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat: 2 punts. 

g) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1 punt. 
 

9.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 
 

a) La no realització o limitacions en els treballs agrícoles i ramaders derivades de la 
normativa del propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i 
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l’Acord GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de conservació 
dels espais protegits corresponents: 4 punts. 

b) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el 
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles 
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals. 4 punts. 

c) Instal·lació de serveis bàsics per a l'activitat que contribueixin a la utilització racional dels 
recursos: 4 punts. 

d) Adquisició i instal·lació de tanques per a protegir les activitats dels danys causats per 
fauna: 4 punts. 

e) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts. 

f) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, 
parets seques i similars: 3 punts. 

g) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 3 
punts. 

h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles i 
ramaderes (primera transformació): 2 punts. 

i) Adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat: 2 punts. 
 

9.2.3. Subvencions per a les activitats d'empreses de serveis. 
 

a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 
normativa per part dels plans especials: 4 punts. 

b) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i en la gestió ambiental dels recursos, 
així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les comunicacions 
telemàtiques: 4 punts. 

c) Despesa associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres certificats i etiquetes 
ambientals oficials públiques: 4 punts. 

d) Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència 
ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat o que millorin 
l’accessibilitat a les instal·lacions: 3 punts. 

e) Despeses associades amb inversions per a la implantació i manteniment de les 
certificacions de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres certificats i etiquetes 
ambientals oficials públiques: 3 punts. 

f) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit corresponent: fins a 2 punts. 

g) Despeses relacionades amb la implementació d’un programa d’aprenentatge i servei que 
compti vistiplau de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit corresponent: 2 punts. 

 
9.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

Habitatges ocupats en règim permanent de primera residència: 
 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 

normativa per part dels plans especials: 4 punts. 
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 3 punts. 
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d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i en la gestió ambiental dels recursos, 
així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les comunicacions 
telemàtiques: 4 punts. 

e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 2 
punts.  

f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis forestals 
(arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de basses o hidrants, i 
silvicultura preventiva): 2 punts. 
 
No seran considerades prioritàries o subvencionables les obres que, en relació amb els 
estàndards actuals, es considerin sumptuoses. 

 
Immobles declarats bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català: 
 
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir les 

característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2 punts. 
 
9.2.5. Subvencions per a les activitats culturals, cíviques i esportives . 

 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural, d’aprenentatge i servei, cívic i/o esportiu 

que promoguin els valors dels espais naturals protegits: 4 punts. 
b) Edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan gestor de 

l’espai natural protegit corresponent: 2 punts. 
 

9.2.6. La valoració de les sol·licituds relacionades amb instal·lacions tèrmiques de 
biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis es realitzarà a partir de la suma 
de la puntuació obtinguda d’acord amb un seguit de criteris de valoració específics.  

 
Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques de biomassa en edificis es 
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre punts la 
màxima puntuació possible: 
 
a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punt. 
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja existent o 

connectada a una xarxa de distribució de calor: 1,5 punt.  
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punt. 
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90 %: 0,5 punt. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds per a l’eficiència-estalvi energètic en edificis es tindran 
en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre punts la màxima 
puntuació possible: 
 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el consum de 

recursos naturals: 1 punt. 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com l'energia 

solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o 
elèctrica de l'edifici: 1 punt.  

c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el consum 
d’energia: 1 punt. 
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d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració: 1 punt. 

 
9.3 Per tal de calcular l’import de les subvencions corresponents a activitats forestals, 
agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, millora d’habitatges, restauració del 
patrimoni arquitectònic, activitats culturals, cíviques i esportives, instal·lacions tèrmiques de 
biomassa i l’eficiència-estalvi energètic, s’aplicarà la fórmula següent:  
 
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la que 
 
PS = Proposta de subvenció. 
 
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50 % del 
total de l’actuació, excloses aquelles despeses considerades no subvencionables. 
 
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits de 
les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00. 
 
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació obtinguda, aplicant un 
descompte inversament proporcional a aquesta. Això suposa la consideració de diferents 
graus de prioritat en funció de l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la 
concessió de subvencions que figuren a les bases. 

 
En els cas de les activitats forestals i agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, 
millora d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i culturals, aquest descompte 
s’aplicarà de la següent manera: 4 punts, descompte 0 %; 3 punts, descompte 10 %; 2 
punts, descompte 20 %; i un punt, descompte 30 %. 
 
En el cas de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en 
edificis es procedirà com s’indica a continuació: 4 punts, descompte del 0 %; 3,5 punts, 
descompte del 2,5 %; 3 punts, descompte del 5 %; 2,5 punts, descompte del 7,5 %; 2 punts, 
descompte del 10 %; 1,5 punts, descompte del 12,5 %; un punt, descompte del 15 %; mig 
punt, descompte del 17,5 %; zero punts descompte del 20 %.  
 
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta 
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta 
correcció les línies de subvenció en les quals no s’esgoti el crèdit d’acord amb la distribució 
que s’estableix a l’article 10.2, les subvencions destinades a l’expedició del certificat 
d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i les destinades a compensar la no 
realització d’aprofitaments forestals i els danys causats per fauna. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
10.1 El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de cinc-cents mil euros 
(500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de l’any 2022. 
 
10.2 El import previst a l’apartat anterior es distribueix entre les diferents línies de suport 
establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, amb una previsió estimativa 
entre les aplicacions pressupostàries indicades:  
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               Exercici 2022 

   Activitats forestals 
     G/50402/17230/47900  

G/50402/17230/77000                     
60.000,00 € 
20.000,00 € 

   Activitats agrícoles  ramaderes 
     G/50402/17230/47900                        60.000,00 € 

G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
   Empreses de serveis 

     G/50402/17230/47900                         40.000,00 € 
G/50402/17230/77000  40.000,00 € 
   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900  

20.000,00 € 
70.000,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència – estalvi energètic en edificis 

   G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
G/50402/17230/78900  130.000,00 € 
   Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu      G/50402/17230/48901  20.000,00 €  
 
10.3. En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total, de les maneres següents:  

 
a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit previst per manca de sol·licitants els 

imports sobrants podran destinar-se a incrementar aquelles línies en que el crèdit fos 
insuficient per atendre les sol·licituds presentades. 
En aquest cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució inicial de les diferents 
línies de suport. 

 
b) Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries de 

cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris i/o de la naturalesa 
inversora o no de la despesa. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 

 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
11.1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es 
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació amb els punts 
assignats. 
 
11.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
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11.3. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, 
tindrà els següents límits màxims: 

 
11.3.1. Subvencions per a activitats forestals. 

 Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.  
 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris: 
 
Xarxa viària: 

 
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 €/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb 

motonivelladora: 500,00 €/km. 
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat 

laterals: 800,00 €/km. 
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, 

amb repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les 
franges de seguretat laterals: 1.500,00 €/km. 

e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km. 
 

Treballs silvícoles:  
 

a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, 
cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha. 

b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, 
cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha. 

c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 
1.200,00 €/ha. 

d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en 
franges de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha. 
 
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques 
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que 
justifiqui el seu cost. 

 
11.3.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 

Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €). 
 
11.3.3. Subvencions per a activitats d'empreses de serveis. 
 Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 
11.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 
11.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència- estalvi 

energètic en edificis. 
 Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
11.3.6. En les subvencions a les activitats culturals, cíviques i esportives . 
 Límit màxim de VUIT-CENTS euros (800,00 €) 
 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran, per a l’obtenció de l’import de la subvenció, els costos de 
referència definits per la Generalitat de Catalunya pel càlcul de taxes i preus púbics en els 
espais naturals protegits.  
 
11.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50 % del cost total de l’activitat, actuació o 
obra, tenint en compte que aquest 50 % no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import 
atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
 
11.5. En el cas al que fa referència l'article 2.2.1.b i 2.2.2.a, l'import serà del 100 % del 
benefici no obtingut per causa d'aquesta limitació normativa i d'acord amb l'informe tècnic 
corresponent. L'import atorgat en cap cas superarà els 3.000,00 EUR i 3.500,00 EUR. 
respectivament. 
 
11.6. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., establint-se 
així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi reduït de manera 
significativa. Per raons de disponibilitat pressupostària aquelles subvencions que quedin per 
sota del topall mínim podran ser no atorgades.   
 
 

Línia Topall màxim Topall mínim 
Forestals 3.000 € 300 € 
Agrícoles i ramaderes 3.500 € 300 € 
Empreses de serveis 4.500 € 400 € 
Habitatge i patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 € 
Culturals, cíviques i esportives 800 € 200 € 
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa i 
l’eficiència – estalvi energètic 

8.000 € 700 € 

 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 
a) President delegat de l’Àrea d‘Infraestructures i Espais Naturals o persona en qui delegui. 
b) Un representant de la Presidència de la corporació. 
c) Coordinador en matèria d’Espais Naturals o persona en qui delegui. 
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
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Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, el president delegat de l’Àrea 
d‘Infraestructures, i Espais Naturals o persona en qui delegui, i de secretària de l’òrgan 
col·legiat, la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir 
de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 
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2. En el cas de percebre una subvenció en la línia per a activitats forestals els/les 
beneficiaris/àries s’obliguen a executar les actuacions de tal manera que no perjudiquin 
cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció especial, d’acord amb la legislació 
vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb el pla especial. Així mateix es 
comprometen a executar-les fora del període de nidificació i reproducció de la fauna (1 
de març a 31 de juliol). 

 
3. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
4. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

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

 
5. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en la 
sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades 
estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan concedent 
modifiqui l’import de la subvenció. 

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

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. En el moment de la certificació es verificarà, mitjançant 
la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el pressupost esmentat. En cas que 
aquest pressupost superi el doble del topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim 
com a referència. 

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

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

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

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

  
16. Despeses no subvencionables 

 
1. No seran objecte de subvenció la redacció de projectes, estudis o documents tècnics 

encara que coincideixin amb l’objecte de les presents subvencions. 
 
2. En cap cas podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria, activitats, obres i 

instal·lacions, l’execució de les quals hagi estat finalitzada fora del període comprés 
entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2022.  

 
3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 

incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 
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4. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 

 
5. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles que 

no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una 
despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting. 

 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit de 50 % del cost total del projecte/activitat. 
 
18.  Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 

 
1. Les subvencions atorgades s’hauran de justificar entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de 

març de 2023. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models  
normalitzats que es podran trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/particulars-entitats i revestirà la forma de: 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat total amb el contingut establert 

en l’article 72.2 RLGS.  
 

2. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
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1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en 
els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el 
composen. 

 
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes aquelles partides que no siguin 
subvencionables.  

 
3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 

suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de 
realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les 
subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1. 

 
4) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es 
presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los al/la 
beneficiari/ària. 

 
5) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el 
corresponent comprovant de pagament. 

 
Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats subvencionades 
han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 60 dies abans de la data màxima de 
justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran concedir amb 
caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de subvencions.  
 
20.  Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  
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3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha 
calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de 
referència serà aquell que s’indiqui en el pressupost total presentat amb la sol·licitud, 
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del topall 
màxim de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi. 

 
21. Mesures de garantia 
 

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no 
es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels següents supòsits: 
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases 

 
23.Compatibilitat amb d’altres subvencions 

 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i a la seu electrònica de la Diputació. 

 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
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Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a activitats d'empreses de serveis i 
per a la realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents 
obligacions: 

 
1. Els/Les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha 

estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi 
a l’acord de resolució de la convocatòria. 

 
2. El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la 

documentació que generin les actuacions subvencionades.  
 
3. Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant el 

seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre 
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte, 
l’activitat o actuació subvencionada. 

 
 

26. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 

les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del 
pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 

 
27.  Obligats al reintegrament   
 
1. Les persones físiques beneficiaries. 
 
2. Respondran solidàriament del reintegrament les entitats beneficiàries i els seus 

membres. 
 
3. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat 

que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin 
possible l’incompliment o consentissin el de qui d’ells depengui. També seran 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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responsables aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries 
dins del termini d’execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin 
cessat en les seves activitats en el moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament 
de la subvenció.  

 
28.  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, el 
text íntegre del qual és el següent: 

 
Extracte de l’Acord de data 13 de maig de 2021 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoquen la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats forestals, les 
agrícoles ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de 
restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives i 
les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència - estalvi energètic en edificis, 
dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, exercici 
2022. 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Els sol·licitants solament podran ser beneficiaris d’una única subvenció en la present 
convocatòria. Així mateix, en el cas d’immobles i finques rústiques solament es podrà 
atorgar una única subvenció per línia. 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 

que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les 
següents condicions: 

 
1.1 Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que 

tot seguit es detallen: 
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 Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.  
 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la 

Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les 
obligacions davant la Seguretat Social. 

 
1.2 Les persones físiques. 

 
1.3 Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a 

banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de 
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 
d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, pel cas de 
la línia de subvenció per a activitats forestals.  
 

1.4 A més a més d’allò establert en l’article anterior, podran ser beneficiaris/àries 
d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar 
l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per 
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin, per cada línia 
d’actuació les condicions següents: 

 
1.4.1 Subvencions per a activitats forestals. 

 
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit 

dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, 
en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o, alternativament, 
del Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF).  

 
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit 

dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, 
que formin part d’una associació de propietaris forestals, la qual disposi d’un Pla Marc 
i un Programa de gestió forestal amb el vistiplau de l’ens gestor del parc. 

 
c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de 

caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en 
aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte 
d’actuació i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 

 
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a 

banda del subjectes previstos a l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de 
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 
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d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits.  

 
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins 
l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en el 
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu la prevenció d’incendis forestals o es tractin d’actuacions relacionades amb la 
conservació o el foment de la biodiversitat, no serà condició necessària estar en 
possessió del PTGMF. Tot i així, caldrà que l’actuació proposada sigui contemplada en el 
pla de prevenció municipal, o altre instrument de planejament similar, o en el pla de 
conservació de l’espai natural protegit corresponent. 
 
1.4.2 Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes. 
 
a) Els/Les titulars de les activitats agrícoles i ramaderes o els/les propietaris/àries de les 

finques en les que s’ubiquin aquestes activitats incloses en l’àmbit dels parcs segons 
definició de l’article 2 d’aquestes bases. 

 
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que 

integrin un conjunt d’activitats i finques agrícoles i ramaderes incloses en l’àmbit dels 
parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 

 
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a activitats agrícoles i 
ramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la 
ramaderia de qualsevol de les següents maneres: 
 
 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca 

agrària. 
 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. 
 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 
 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 
 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 
 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 
 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola-

ramadera. 
 
1.4.3 Subvencions per a activitats d'empreses de serveis. 
 
a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria, 

comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels plans 
especials de protecció dels espais naturals protegits i gestionats per l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais 
protegits, segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 

 
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 

d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats. 
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c) Als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona on s’hagi acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també 
optar a aquesta línia de subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi 
vulguin adherir i exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada 
carta en cada cas.  

 
1.4.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris d’habitatges 

situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació, ocupats en règim 
permanent com a primera residència i ubicats dins l’àmbit dels plans especials de 
protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais 
protegits, segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 

 
b) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats a 

primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el 
moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

 
c) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no 

ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, tan sols podran ser objecte de 
subvenció aquelles actuacions que estiguin contemplades en els acords inclosos en 
els drets de superfície que els titulars de l’edificació hagin subscrit amb l’Òrgan gestor 
del parc, amb l’ajuntament o amb alguna administració supramunicipal. 

 
d) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural 

per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.  
 
1.4.5 Subvencions per a les entitats culturals, cíviques i esportives. 
 
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i 
sempre que compleixin les següents condicions: 
 
a) Ser entitats legalment constituïdes. 
b) Ser entitats sense ànim de lucre. 
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural i/o 

esportiu. 
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament 

estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 2 i que preferentment 
vagin adreçades al públic en general. 

 
1.4.6 Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència estalvi 

energètic en edificis. 
 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica 
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 2 
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d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no es trobin en una situació 
urbanística irregular. 
 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques 
o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada la voluntat 
de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. En aquest 
darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua non per a 
iniciar l’activitat econòmica.  

 
1.5 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la 

documentació que figura a la base 5. 
 
1.6 La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en 

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

 
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals a particulars i 
destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les activitats 
forestals, agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, les de millora d’habitatges i 
la restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives, i 
les millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 
energètic en edificis.  

 
A tal efecte, per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social 
que tinguin per finalitat: 
 
- Activitats forestals. 
- Activitats agrícoles i ramaderes. 
- Empreses de serveis. 
- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic. 
- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu. 
- Instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència-estalvi energètic en 

edificis. 
 
Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst en aquestes bases. 
 
2. L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:  
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El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre i el 
Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de 
forma directa la Diputació de Barcelona.  
 
El dels Plans especials dels espais naturals protegits de la Serralada de Marina i del 
Foix. En el cas del Parc de la Serralada Litoral aquest àmbit serà el de Xarxa Natura 
2000 dels municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès 
del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Mª de Martorelles, Teià, 
Tiana, Vallromanes, Vilassar de Dalt i Vilanova del Vallès. 
 
A aquests efectes, en les subvencions per a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, es 
consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai protegit o en 
finques registrals que tinguin al menys el 50 % de la seva superfície dins dels límits dels 
plans especials de protecció. 
 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases 
també incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del pla especial de 
l’Espai Natural Protegit de Guilleries-Savassona així com el dels Plans especials de 
delimitació de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de 
Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest 
municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. 
 
En el cas de les línies de subvencions a activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència-estalvi energètic en edificis i el cas de 
les empreses de serveis que vulguin o ja estiguin adherides a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible, l’àmbit d’aplicació s’amplia a tot el sòl no urbanitzable dels 
municipis de menys de 5.000 habitants i que tinguin almenys una cinquena part del 
terme municipal dins dels espais naturals protegits esmentats anteriorment. En el cas 
exclusiu del Montseny, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també s’amplia al de la 
Reserva de la Biosfera, dins de la província de Barcelona, per a les activitats o projectes 
de: 

 
- Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu 
- Activitats agrícoles-ramaderes que estiguin certificades com a producció ecològica o 

que vulguin iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell 
Català per a la Producció Agrícola Ecològica 

- Activitats de ramaderia extensiva que, totalment o parcialment, realitzin l'aprofitament 
en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera. 

- -Millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en immobles de persones 
físiques o jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat 
econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin en sòl no urbanitzable. 

- Millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en immobles declarats béns 
d’interès cultural per la Llei 9/93. 

- Instal·lacions tèrmiques de biomassa en immobles de persones físiques o jurídiques 
de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica sempre 
que les instal·lacions s’ubiquin en sòl no urbanitzable. 
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En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al 
Garraf, a Olèrdola i al Foix, l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible per a aquelles que hi estiguin adherides. 

 
2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, 

les quals es consideraran nul·les. 
 
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 

actuacions: 
 
2.2.1. Subvencions per a activitats forestals. 
 
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la 

posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, 
eliminació o acordonament de restes forestals. 

b) La no realització o limitacions en els treballs forestals derivades de la normativa del 
propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord GOV/112/2006 i l’Acord 
GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels plans de conservació dels 
espais protegits corresponents. 

c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals (arranjament de xarxa 
viària bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura preventiva) o a la 
reparació dels danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol), 
esllavissades o altres estralls.  

d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el 
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la 
incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 

e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades 
en un pla cinegètic o pla de conservació. 

f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals 

i adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat. 
 

Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció 
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb 
el pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions a, c, d i e, caldrà 
aplicar les instruccions que es donin des de l’òrgan gestor del corresponent parc. A tal 
efecte caldrà contactar amb el mateix abans d’iniciar l’actuació subvencionada. 

 
2.2.2. Subvencions per a activitats agrícoles i ramaderes  
 
a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 

destinats a l’activitat agrícola i ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa urbanística i ambiental vigent. 

b) Instal·lació de serveis bàsics per a l'activitat i arranjament o construcció d’estructures 
exteriors (camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars) 

c) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a reparar 
danys causats per fenòmens de caràcter natural. 
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d) Pràctiques en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia ecològica o que siguin respectuoses 
amb el medi ambient.  

e) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles i 
ramaderes (primera transformació). 

f) Adquisició de maquinària o altres útils per a l'activitat. 
 

2.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
  

a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 
ambiental dels recursos. 

b) Despeses associades a la legalització d’instal·lacions i a la millora de la seva 
accessibilitat. 

c) Despeses associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres certificats i etiquetes 
ambientals oficials públiques. 

d) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 
normativa per part dels plans especials. 

e) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 
gestor de l’espai natural protegit corresponent.  

f) Despeses relacionades amb la implementació d’un programa d’aprenentatge i servei 
que compti amb el vistiplau de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit corresponent, 
excloses retribucions de personal.  

 
2.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 
2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera 

residència. 
 

a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes  
a limitació normativa per part dels plans especials. 

b) Obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió 

ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la 
connectivitat de les comunicacions telemàtiques. 

e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 
f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis 

forestals (arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de 
basses o hidrants, i silvicultura preventiva). 

 
2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles 

declarats béns d’interès cultural local (BCIL): 
 

a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per 
mantenir les característiques de certs elements originals. 

b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 
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Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic, en el cas que la naturalesa de la intervenció per a la qual se 
sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la 
realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un 
desenvolupament correcte de l’actuació. 

 
2.2.5. Subvencions per a les entitats culturals, cíviques i esportives. 
 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural, cívic o esportiu vinculades a la temàtica 

dels espais naturals protegits. 
b) L’edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de l’òrgan 

gestor de l’espai natural protegit corresponent.  
 
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament 
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural, cívic o esportiu esmentades, 
com poden ser regals, menjars i begudes. 
 
2.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi 

energètic en edificis. 
 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions que compleixin les 
exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes 
que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora 
de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels edificis, estalvi 
d’energia i augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de generar la pròpia 
energia amb la incorporació d’energies renovables: 
 
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el consum 

de recursos naturals. 
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com l'energia 

solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o 
elèctrica de l'edifici. 

c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el consum 
d’energia. 

d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de 
calefacció i refrigeració. 

e) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal. 
 

Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació.  
 
En el cas concret de les instal·lacions tèrmiques de biomassa, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació. 

 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 

accessoris). 
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e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de 
biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una xarxa 
externa de canonades. 

f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’a) i 

fins l’e) anteriors (ambdós inclosos).  
 
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars 
on quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es 
requereix una eficiència mínima del 75 %. 
 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els 
següents conceptes: 

 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 

(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici 

(canonades, colzes, vàlvules, etc.). 
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 
 
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant 
un període mínim de 2 anys.  
 
2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que 

hagin incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan 
aquesta sigui necessària. 

 
2.4. Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna 

d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà 
aquest criteri d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria 
dins les línies d’ajut per a activitats agrícoles i ramaderes, entitats culturals, 
cíviques i esportives, en el cas d’empreses de serveis que hagin obtingut una 
subvenció per a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible, així com aquells beneficiaris que hagin rebut un ajut destinat a reparar 
danys causats per fauna. 

 
2.5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 

subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el 
percentatge corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre 
tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels 
justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i 
se’l pot deduir. 

 
2.6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni 

aquelles que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin 
imputables al projecte subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures 
que corresponguin a una despesa subvencionable adquirida mitjançant un 
contracte de lloguer o rènting. 
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Tercer . Bases reguladores 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
Quart. Quantia 
 
4.1. El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de cinc-cents  mil 

euros (500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de la corporació de l’any 
2022 i que es detallen a continuació. 

 
4.2. L’import màxim previst a l’apartat anterior es distribueix entre les diferents línies de 

suport establertes en aquesta convocatòria de la manera següent, amb una previsió 
estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:  

 

  
               Exercici 2022 

 
Activitats forestals 

     G/50402/17230/47900  
G/50402/17230/77000                     

60.000,00 € 
20.000,00 € 

   Activitats agrícoles ramaderes 
     G/50402/17230/47900                        60.000,00 € 

G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
   Empreses de serveis 

     G/50402/17230/47900                         40.000,00 € 
G/50402/17230/77000  40.000,00 € 
    
Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900  

20.000,00 € 
70.000,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència – estalvi energètic en edificis 

   G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
G/50402/17230/78900  130.000,00 € 
   Activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu      G/50402/17230/48901  20.000,00 €  

 
4.3. En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 

anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total, de les maneres següents: 
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a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit previst per manca de sol·licitants 
els imports sobrants podran destinar-se a incrementar aquelles línies en que el 
crèdit fos insuficient per atendre les sol·licituds presentades. En aquest cas 
l’increment es farà proporcionalment a la distribució de les diferents línies de 
suport.  

 
b) Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions 

pressupostàries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels 
beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o de la despesa. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Cinquè. Import individualitzat de les subvencions 
 
5.1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es 

determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació amb els punts 
assignats. 

 
5.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de 
l’actuació o activitat subvencionada. 

 
5.3. L’import de les subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, 

tindrà els següents límits màxims: 
 
5.3.1. Subvencions per a activitats forestals. 

Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.  
 

En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris: 
 
Xarxa viària: 
 
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 €/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motonivelladora: 

500,00 €/km. 
d) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat 

laterals: 800,00 €/km. 
e) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb 

repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les 
franges de seguretat laterals: 1.500,00 €/km. 

f) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km. 
 
Treballs silvícoles:  
 
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, 

cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha. 
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b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, 
cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha. 

c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 
1.200,00 €/ha. 

d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en 
franges de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha. 

 
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques 
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui 
el seu cost. 
 

5.3.2. Subvencions per a activitats agrícoles-ramaderes. 
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS  euros (3.500,00 €). 

 
5.3.3. Subvencions per a empreses de serveis. 

Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 
5.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 

 
5.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa - eficiència energètica en 

edificis. 
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €). 

 
5.3.6 En les subvencions a les entitats culturals, cíviques i esportives 

Límit màxim de VUIT-CENTS euros (800,00 €) 
 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran, per a l’obtenció de l’import de la subvenció, els costos de 
referència definits per la Generalitat de Catalunya pel càlcul de taxes i preus púbics en els 
espais naturals protegits 
 
5.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50 % del cost total de l’activitat, actuació o 

obra, tenint en compte que aquest 50 % no excedirà el límit màxim abans esmentat. 
L’import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 

 
5.5. En el cas al que fa referència l'article 2.2.1.b i 2.2.2.a, l'import serà del 100 % del 

benefici no obtingut per causa d'aquesta limitació normativa i d'acord amb l'informe 
tècnic corresponent. L'import atorgat en cap cas superarà els 3.000,00 EUR i 
3.500,00 EUR. respectivament. 

 
5.6. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 

subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., 
establint-se així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi 
reduït de manera significativa. Per raons de disponibilitat pressupostària, totes 
aquelles subvencions que quedin per sota del topall mínim podran ser no atorgades.  

 
Línia Topall màxim Topall mínim 
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Forestals 3.000 € 300 € 
Agrícoles i ramaderes 3.500 € 300 € 
Empreses de serveis 4.500 € 400 € 
Habitatge i Patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 € 
Culturals, cíviques i esportives 800 € 200 € 
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa i eficiència 
energètic – estalvi energètic en edificis 

8.000 € 700 € 

 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 20 de maig de 2021 i finalitzarà el 
dia 30 de juny de 2021. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la 
Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es 
poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat 
administratiu. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
Setè.- Període d’execució 
 
1. Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 

finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2022 al 
31 de desembre de 2022. 

 
Vuitè.- Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades s’hauran de justificar entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de 

març de 2023. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models  
normalitzats que es podran trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/particulars-entitats i revestirà la forma de: 
 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
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Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 RLGS.  

 
2. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 

aspectes: 
 

1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en 
els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el 
composen. 

2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes aquelles partides que no siguin 
subvencionables.  

3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 
suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de 
realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les 
subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1. 

4) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es 
presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los al/la 
beneficiari/ària. 

5) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el 
corresponent comprovant de pagament. 

 
Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats subvencionades 
han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 60 dies abans de la data màxima de 
justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran concedir amb 
caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de subvencions.  
 

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i el 
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
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Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), en el 
benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR el crèdit que es destina a aquesta convocatòria per import de 
cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals del pressupost de l’any 2022 que es detalla a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 
Exercici 2022 
 

 
 

Activitats forestals 
     G/50402/17230/47900  

G/50402/17230/77000                     
60.000,00 € 
20.000,00 € 

   Activitats agrícoles ramaderes 
     G/50402/17230/47900                        60.000,00 € 

G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
   Empreses de serveis 

     G/50402/17230/47900                         40.000,00 € 
G/50402/17230/77000  40.000,00 € 
   Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

    G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900  

20.000,00 € 
70.000,00 € 

   
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència i estalvi energètic en edificis 

   G/50402/17230/77000  20.000,00 € 
G/50402/17230/78900  130.000,00 € 
   Entitats de caràcter cívic, cultural i 
esportiu    
   G/50402/17230/48901            20.000,00 € 
 
En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar el pressupost total, de les maneres següents: 
 

a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit previst per manca de 
sol·licitants els imports sobrants podran destinar-se a incrementar aquelles línies 
en que el crèdit fos insuficient per atendre les sol·licituds presentades. En aquest 
cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució de les diferents línies de 
suport 

 
b) Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions 

pressupostàries de cada línia, en funció de la diferent tipologia jurídica dels 
beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o no de la despesa. 
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Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
seu electrònica de la Diputació. 
 
Sisè. PUBLICAR la següent convocatòria a la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
del protocol d’entesa mútua subscrit entre la Diputació de Barcelona, com a soci 
coordinador del Projecte LIFE TRITÓ MONTSENY i el Zoo de Chester, per 
millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i promoure la implicació 
d’especialistes internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del projecte 
Life Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757), signat el 5 de febrer de 2020, amb 
registre de convenis núm. 63/2020, mitjançant la corresponent addenda al 
protocol esmentat (Exp. núm. 2019/19367).- 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. Per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 19 

de desembre de 2019, es va aprovar el protocol d’entesa mútua entre la Diputació 
de Barcelona, com a soci coordinador del projecte Life Tritó Montseny i el Zoo de 
Chester, per millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i promoure la 
implicació d’especialistes internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del 
projecte Life Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757). 

 
2. El Zoo de Barcelona, que és un dels socis del Life Tritó Montseny, compta des de 

l’any 2012 amb el suport de la Fundació Barcelona Zoo, l’instrument encarregat 
d’afavorir la col·laboració amb la resta de les administracions públiques i 
particulars, i potenciar així l’atracció de la participació institucional, acadèmica, 
privada i empresarial en el desenvolupament dels elements que constitueixen la 
raó de ser dels Zoos en el segle XXI: conservació, recerca i educació. En el 
Capítol II article 5 dels estatuts de la fundació diu: “La Fundació té com a finalitats 
fundacionals la promoció, el desenvolupament i l’impuls de programes de recerca, 
conservació, educació i sensibilització, per tal d’esdevenir, des de la consideració 
de l’interès públic, un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la 
generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació 
dels ecosistemes del planeta i de les espècies animals i vegetals, i sobre la 
interrelació que entre les diferents formes de vida es produeixen. Així la Fundació 
esdevé un agent actiu per a contribuir a la definició i gestió del Programa de 
Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona.” 
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3. La Fundació Barcelona Zoo, per a la consecució dels seus objectius, pot coordinar 
els seus esforços i recursos amb altres institucions i entitats que tinguin interessos 
concurrents en aquest àmbit i objectius.  

 
4. Amb posterioritat a la signatura del Protocol d’entesa mútua entre la Diputació de 

Barcelona, com a soci coordinador del projecte Life Tritó Montseny i el Zoo de 
Chester, s’ha considerat adient afegir a la Fundació Barcelona Zoo, qui ha 
expressat el seu interès per col·laborar-hi i implicar-se, ja que una de les seves 
finalitats és comprometre’s amb els projectes de conservació, divulgació i 
investigació d’espècies de fauna local. 

 
5. La Fundació Barcelona Zoo té interès per incorporar-se al protocol d’entesa mútua 

subscrit entre la Diputació de Barcelona, i el Zoo de Chester, amb la finalitat de 
donar continuïtat a les accions executades en el marc del projecte Life Tritó 
Montseny i seguir promovent els objectius:  

 
 Obj.1 Garantir la conservació genètica del tritó del Montseny i ampliar la seva 

distribució geogràfica. 
 Obj.2 Incrementar la qualitat hidrològica dels rierols on viu el tritó del Montseny 

i millorar el seu cabal ecològic. 
 Obj.3 Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen en l'hàbitat de ribera 

de l’àmbit de distribució del tritó del Montseny. 
 Obj.5 Millorar els coneixements biològics i ambientals sobre el tritó del 

Montseny per aplicar-los a la seva gestió i conservació. 
 Obj.6 Implicar als agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, 

de la seva biodiversitat i en especial en la protecció del tritó del Montseny. 
 
6. En data 2 de març de 2020, es van reunir els membres de les dues institucions 

signants del Protocol i van acordar la inclusió d’una nova entitat, que és la 
Fundació Barcelona Zoo, mitjançant la signatura d’una addenda de modificació al 
Protocol d’Entesa Mútua entre la Diputació de Barcelona, com a soci coordinador 
del projecte Life Tritó Montseny i el Zoo de Chester, per millorar l’estat de 
conservació del Tritó del Montseny i promoure la implicació d’especialistes 
internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del projecte Life Tritó 
Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757). 

 
7. Per decret de Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 4 de juny de 

2020, es va aprovar i autoritzar la presentació de la sol·licitud de pròrroga de dos 
anys en la durada del projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” LIFE15/NT/ES/000757, 
de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2022. 

 
8. El Protocol d’entesa mútua signat el 2 de febrer de 2020 té una vigència de dos 

anys des de la seva signatura, és a dir, del 2 de febrer de 2020 al 2 de febrer de 
2022. Per tal de fer coincidir la vigència del Protocol amb la vigència de la 
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pròrroga del projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” LIFE15/NT/ES/000757, es pretén 
modificar la durada del Protocol esmentat, ampliant la seva vigència fins el 31 de 
desembre de 2022. 

 
9. D’acord amb el pacte tercer del protocol signat l’any 2020, relatiu als objectius 

generals de les parts, i concretament l’apartat cinquè, s’estableix que el protocol 
es pot revisar o ampliar, mitjançant una esmena escrita consentida, signada i feta 
per les parts. 

 
10. És per això que es subscriu la present addenda al protocol d’entesa mútua entre 

la Diputació de Barcelona, com a soci coordinador del projecte Life Tritó Montseny 
i el Zoo de Chester (UK). En l’addenda objecte d’aprovació, el que és pretén és 
incloure una nova entitat en el pacte quart de Definició dels partícips, i ampliar la 
seva vigència fins el 31 de desembre de 2022, i per tant, modificar així el protocol 
d’entesa mútua que es va signar el 5 de febrer de 2020.  

 
Fonaments de dret  
 
Vist l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
que exclou de la consideració de convenis els Protocols Generals d’Actuació o 
instruments similars que comporten meres declaracions d’intenció de contingut general 
o que expressen la voluntat de les Administracions i parts subscriptores per actuar 
amb un objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos 
jurídics concrets i exigibles, i l’article 108.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que defineix 
els protocols. 
 
Vist el punt 3.4,k.1) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de 
data 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Modificar el protocol d’entesa mútua subscrit entre la Diputació de Barcelona, 
com a soci coordinador del Projecte LIFE TRITÓ MONTSENY i el Zoo de Chester, per 
millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i promoure la implicació 
d’especialistes internacionals de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del projecte Life 
Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757), signat el 5 de febrer de 2020, amb registre 
de convenis núm. 63/2020, mitjançant la corresponent addenda al protocol esmentat, i 
que es transcriu a continuació, en català i en anglès:  
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“ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL 
PROTOCOL D’ENTESA MÚTUA ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM A SOCI 
COORDINADOR DEL PROJECTE LIFE 
TRITÓ MONTSENY I EL ZOO DE CHESTER, 
PER MILLORAR L’ESTAT DE 
CONSERVACIÓ DEL TRITÓ DEL 
MONTSENY I PROMOURE LA IMPLICACIÓ 
D’ ESPECIALISTES INTERNACIONALS DE 
L’ÀMBIT DE L’HERPETOLOGIA EN EL 
MARC DEL PROJECTE LIFE TRITÓ 
MONTSENY (LIFE15/NAT/ES/000757) 
 
 
 
Entitats que intervenen   
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada 
pel diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, de 
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
l’II·lm. Sr. Josep Tarín i Canales, i 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. 14600/19, de 
16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019), assistit pel 
secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de data 13 de març de 
2020 (BOPB de 16.03.2020). 
 
 
ZOO DE CHESTER, representat pel seu 
director de col·leccions, el Dr. Mike Jordan, 
autoritzat per a signar acords com aquest, ja 
que és un membre sènior de l’equip de 
directors Executius. Va ser fundada en 1934 i 
inscrita en el Registre d’Associacions com 
una organització benèfica registrada amb el 
número 306077 i número d’identificació 
GB287902.  
 
I de l’altra “La Fundació Barcelona Zoo, 
representada pel seu apoderat Sr. Xavier 
Paton Morales amb NIF i poders 
vigents. Va ser fundada el 28 d’abril de 2011,  

AMENDMENT ADDENDUM TO THE 
PROTOCOL OF MUTUAL UNDERSTANDING 
BETWEEN BARCELONA PROVINCIAL 
COUNCIL, AS A COORDINATING MEMBER 
OF THE LIFE TRITÓ MONTSENY 
PROJECT, AND CHESTER ZOO, FOR 
IMPROVING THE STATE OF 
CONSERVATION OF THE MONTSENY 
BROOK NEWT AND PROMOTING THE 
INVOLVEMENT OF INTERNATIONAL 
SPECIALISTS IN THE FIELD OF 
HERPETOLOGY IN THE FRAMEWORK OF 
THE LIFE TRITÓ MONTSENY PROJECT 
(LIFE15/NAT/ES/000757) 
 
The parties   
 
BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL, as 
represented by the Provincial Councillor for 
Mobility, Natural Spaces and Prevention of 
Forest Fires, at the Area of Infrastructures 
and Natural Spaces, Mr Josep Tarín i 
Canales, and duly authorised under 
Consolidation nº. 1/2020, on appointments 
and delegation of powers and authorities of 
Barcelona Provincial Council's bodies, other 
than from Full Council Meetings, as approved 
by Decree of the Presidency nº. 14600/19, of 
16 December 2019 (published in BOPB of 19 
December 2019), assisted by the secretary-
delegate, Ferran Gonzalo Sánchez, by virtue 
of the authority conferred on him by Decree of 
the Presidency of 13 March 2020 (BOPB of 
16.03.2020). 
 
CHESTER ZOO, as represented by its 
Director of Collections, Dr Mike Jordan, duly 
authorised to sign agreements such as this, 
given that he is a senior member of the team 
of Executive Directors. Founded in 1934, it is 
registered charity, under registration number 
306077 and identification number GB287902.  
 
 
 
And the other party, “The Barcelona Zoo 
Foundation, as represented by its attorney, Mr 
Xavier Paton Morales, with Tax Identification 
Number and valid authority. 
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inscrita al registre de Fundacions de la 
Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 
2.720 com Fundació del sector públic i 
classificada com a fundació de tipus cultural. 
 
Preàmbul 
 
1. Per Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, en sessió ordinària de data 19 
de desembre de 2019, es va aprovar el 
protocol d’entesa mútua entre la 
Diputació de Barcelona, com a soci 
coordinador del projecte Life Tritó 
Montseny i el Zoo de Chester, per millorar 
l’estat de conservació del tritó del 
Montseny i promoure la implicació 
d’especialistes internacionals de l’àmbit 
de l’herpetologia en el marc del projecte 
Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757). 
 

2. El Zoo de Barcelona, que és un dels socis 
del Life Tritó Montseny, compta des de 
l’any 2012 amb el suport de la Fundació 
Barcelona Zoo, l’instrument encarregat 
d’afavorir la col·laboració amb la resta de 
les administracions públiques i 
particulars, i potenciar així l’atracció de la 
participació institucional, acadèmica, 
privada i empresarial en el 
desenvolupament dels elements que 
constitueixen la raó de ser dels Zoos en 
el segle XXI: conservació, recerca i 
educació. En el Capítol II article 5 dels 
estatuts de la fundació diu: “La Fundació 
té com a finalitats fundacionals la 
promoció, el desenvolupament i l’impuls 
de programes de recerca, conservació, 
educació i sensibilització, per tal 
d’esdevenir, des de la consideració de 
l’interès públic, un instrument orientat a la 
preservació de la biodiversitat, a la 
generació de coneixement i a la 
conscienciació sobre la protecció i 
preservació dels ecosistemes del planeta 
i de les espècies animals i vegetals, i 
sobre la interrelació que entre les 

Founded on 28 April 2011, it is registered with 
the Foundations Register of the Directorate-
General of Law and Legal Organisations at 
the Catalan Ministry of Justice, under number 
2.720 as a public sector foundation and 
classed as a cultural foundation. 
 
Preamble 
 
1. Barcelona Provincial Council’s Governing 

Board, during its ordinary meeting of 19 
December 2019, approved the Protocol of 
Mutual Understanding between Barcelona 
Provincial Council, as a coordinating 
member of the Life Tritó Montseny 
project, and Chester Zoo, for improving 
the state of conservation of the Montseny 
brook newt and promoting the 
involvement of international specialists in 
the field of herpetology in the framework 
of the Life Tritó Montseny project 
(LIFE15/NAT/ES/000757). 
 

2. Barcelona Zoo, which is one of Life Tritó 
Montseny's members, has been receiving 
support from the Barcelona Zoo 
Foundation since 2012, the latter being 
the body tasked with promoting 
collaboration with other public authorities 
and individuals, and thereby boosting the 
attractiveness of institutional, academic, 
private and business participation in 
developing the elements that constitute 
the raison d’être of zoos in the 21st 
century: conservation, research and 
education. Chapter II of Article 5 of its 
Articles of Association states: “The 
Foundation’s foundational purposes are to 
promote, develop and drive research, 
conservation, education and awareness-
raising projects, so as to become, from a 
public service perspective, a tool geared 
to preserving biodiversity, generating 
knowledge and raising awareness not just 
of the protection and preservation of the 
planet’s ecosystems and animal and plant 
species but also of the inter-relationships 
that arise between the various forms of 
life. The Foundation is therefore 
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diferents formes de vida es produeixen. 
Així la Fundació esdevé un agent actiu 
per a contribuir a la definició i gestió del 
Programa de Recerca i Conservació del 
Zoo de Barcelona”. 
  

3. La Fundació Barcelona Zoo, per a la 
consecució dels seus objectius, pot 
coordinar els seus esforços i recursos 
amb altres institucions i entitats que 
tinguin interessos concurrents en aquest 
àmbit i objectius. 
 

4. Amb posterioritat a la signatura del 
Protocol d’entesa mútua entre la 
Diputació de Barcelona, com a soci 
coordinador del projecte Life Tritó 
Montseny i el Zoo de Chester, s’ha 
considerat adient afegir a la Fundació 
Barcelona Zoo, qui ha expressat el seu 
interès per col·laborar-hi i implicar-se, ja 
que una de les seves finalitats és 
comprometre’s amb els projectes de 
conservació, divulgació i investigació 
d’espècies de fauna local. 

 
 
5. La Fundació Barcelona Zoo té interès per 

incorporar-se al protocol d’entesa mútua 
subscrit entre la Diputació de Barcelona, i 
el Zoo de Chester, amb la finalitat de 
donar continuïtat a les accions 
executades en el marc del projecte Life 
Tritó Montseny i seguir promovent els 
objectius:  

 
Obj.1 Garantir la conservació genètica del 
tritó del Montseny i ampliar la seva 
distribució geogràfica. 
Obj.2 Incrementar la qualitat hidrològica 
dels rierols on viu el tritó del Montseny i 
millorar el seu cabal ecològic. 
Obj.3 Eliminar o minimitzar les amenaces 
que existeixen en l'hàbitat de ribera del 
àmbit de distribució del tritó del Montseny. 
Obj.5 Millorar els coneixements biològics i 
ambientals sobre el tritó del Montseny per 
aplicar-los a la seva gestió i conservació. 
Obj.6 implicar als agents del territori en la 

becoming an active agent for helping to 
define and manage Barcelona Zoo's 
Research and Conservation Programme.” 
 
 
 

3. The Barcelona Zoo Foundation, for the 
purposes of achieving its goals, may 
coordinate its efforts and resources with 
other institutions and organisations that 
have concurrent interests in this field and 
these goals. 
 

4. Following the signing of the Protocol of 
Mutual Understanding between Barcelona 
Provincial Council, as a coordinating 
member of the Life Tritó Montseny 
project, and Chester Zoo, the parties 
considered it appropriate for the 
Barcelona Zoo Foundation to become a 
signatory to it as well, having expressed 
its interest in collaborating with the 
protocol and becoming involved in it, 
given that one of its purposes is to commit 
to local-fauna conservation, dissemination 
and research projects. 

 
5. The Barcelona Zoo Foundation is 

interested in joining the Protocol of Mutual 
Understanding signed between Barcelona 
Provincial Council and Chester Zoo, for 
the purposes of giving continuity to the 
initiatives carried out in the framework of 
the Life Tritó Montseny project and 
continuing to promote the following goals:  

 
Goal 1. To guarantee the genetic 
conservation of the Montseny brook newt 
and extend its geographic distribution. 
Goal 2. To improve not just the water 
quality of the streams the Montseny brook 
newt lives in but also its ecological flow. 
Goal 3. To eliminate or minimise the 
threats found in brook habitats where the 
Montseny brook newt is currently found. 
Goal 5. To improve biological and 
environmental knowledge of the 
Montseny brook newt in order to apply it 
to management and conservation of the 
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conservació dels hàbitats de ribera, de la 
seva biodiversitat i en especial en la 
protecció del tritó del Montseny. 

 
 
 
 
6. En data 2 de març de 2020, es van reunir 

els membres de les dues institucions 
signants del Protocol i van acordar la  
inclusió d’una nova entitat, que es la 
Fundació Barcelona Zoo, mitjançant la 
signatura d’una addenda de modificació 
al PROTOCOL D’ENTESA MÚTUA 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, COM A SOCI 
COORDINADOR DEL PROJECTE LIFE 
TRITÓ MONTSENY I EL ZOO DE 
CHESTER, PER MILLORAR L’ESTAT 
DE CONSERVACIÓ DEL TRITÓ DEL 
MONTSENY I PROMOURE LA 
IMPLICACIÓ D’ESPECIALISTES 
INTERNACIONALS DE L’ÀMBIT DE 
L’HERPETOLOGIA EN EL MARC DEL 
PROJECTE LIFE TRITÓ MONTSENY 
(LIFE15/NAT/ES/000757)  

 
7. Per decret de Presidència de la Diputació 

de Barcelona, de data 4 de juny de 2020, 
es va aprovar i autoritzar la presentació 
de la sol·licitud de pròrroga de dos anys 
en la durada del projecte “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” LIFE15/NT/ES/000757, de 
l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre 
de 2022. 

 
8. El Protocol d’entesa mútua signat el 2 de 

febrer de 2020 té una vigència de dos 
anys des de la seva signatura, és a dir, 
del 2 de febrer de 2020 al 2 de febrer de 
2022. Per tal de fer coincidir la vigència 
del Protocol amb la vigència de la 
pròrroga del projecte “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” LIFE15/NT/ES/000757, es 
pretén modificar la durada del Protocol 
esmentat, ampliant la seva vigència fins 
el 31 de desembre de 2022. 

 
 

newt. 
Goal 6. To involve the region’s 
stakeholders in the conservation of the 
Montseny brook newt's river habitats and 
biodiversity and, above all, in its 
protection. 

 
6. On 2 March 2020 the members of the 

Protocol’s two signatory institutions held a 
meeting and agreed to the inclusion of a 
new organisation, the Barcelona Zoo 
Foundation, by signing an amendment 
addendum to the  PROTOCOL OF 
MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN 
BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL, 
AS A COORDINATING MEMBER OF 
THE LIFE TRITÓ MONTSENY 
PROJECT, AND CHESTER ZOO, FOR 
IMPROVING THE STATE OF 
CONSERVATION OF THE MONTSENY 
BROOK NEWT AND PROMOTING THE 
INVOLVEMENT OF INTERNATIONAL 
SPECIALISTS IN THE FIELD OF 
HERPETOLOGY IN THE FRAMEWORK 
OF THE LIFE TRITÓ MONTSENY 
PROJECT (LIFE15/NAT/ES/000757)  

 
7. By decree of the presidency of Barcelona 

Provincial Council, of 4 June 2020, 
approval and authorisation were granted 
for the submission of the request for a 
two-year extension of the “LIFE TRITÓ 
MONTSENY” project, 
LIFE15/NT/ES/000757, from 1 January 
2021 to 31 December 2022. 

 
8. The Protocol of Mutual Understanding 

signed on 2 February 2020 is valid for two 
years as from the date of its signing, in 
other words, from 2 February 2020 to 2 
February 2022. For the purposes of 
bringing the Protocol's term of validity into 
line with the term of validity of the 
extended “LIFE TRITÓ MONTSENY” 
project LIFE15/NT/ES/000757, the 
intention is to amend the duration of this 
Protocol and extend its term of validity to 
31 December 2022. 
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9. D’acord amb el pacte tercer del protocol 
signat l’any 2020, relatiu als objectius 
generals de les parts, i concretament 
l’apartat cinquè, s’estableix que el 
protocol es pot revisar o ampliar, 
mitjançant una esmena escrita 
consentida, signada i feta per les parts. 

 
10. És per això que es subscriu la present 

addenda al protocol d’entesa mútua entre 
la Diputació de Barcelona, com a soci 
coordinador del projecte Life Tritó 
Montseny i el Zoo de Chester (UK). En 
l’addenda objecte d’aprovació, el que és 
pretén és incloure una nova entitat en el 
pacte quart de Definició dels partícips, i 
ampliar la seva vigència fins el 31 de 
desembre de 2022, i per tant, modificar 
així el protocol d’entesa mútua que es va 
signar el 5 de febrer de 2020.  

 
 
 
Per tot això, les parts signants d’aquesta 
addenda al protocol d’entesa mútua la 
formalitzen, i aquesta es regirà pels següents 
punts: 
 
1. Modificar l’apartat d’“Entitats que 

intervenen”, del protocol d’entesa mútua, 
signat el 5 de febrer de 2020, per millorar 
l’estat de conservació del tritó del 
Montseny i promoure la implicació 
d’especialistes internacionals de l’àmbit 
de l’herpetologia en el marc del projecte 
Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757), afegint la nova 
entitat que s’adhereix al protocol:  

 
 

“La Fundació Barcelona Zoo, 
representada pel seu apoderat Sr Xavier 
Patón Morales amb NIF i 
poders vigents. Va ser fundada el 28 
d’abril de 2011, inscrita al registre de 
Fundacions de la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya amb el número 2.720 com 

9. It is established under the Third Provision 
of the Protocol signed in 2020, on the 
general goals of the parties and, more 
specifically, the Fifth Section, that the 
Protocol may be revised or extended, 
through a written amendment agreed to, 
signed and made by the parties. 

 
 
10. Hence the signing of this addendum to 

the Protocol of Mutual Understanding 
between Barcelona Provincial Council, as 
a coordinating member of the Life Tritó 
Montseny project, and Chester Zoo (UK). 
The intention behind the addendum 
approved here is to include a new 
organisation in the Fourth Provision for 
Defining the participants, and to extend its 
term of validity to 31 December 2022 and 
thereby modify the Protocol of Mutual 
Understanding signed on 5 February 
2020.  

 
For all the above, the signatory parties to this 
addendum to the Protocol of Mutual 
Understanding hereby formalise it and it shall 
be governed by the following points: 
 
1. Amending the “Parties” section, of the 

Protocol of Mutual Understanding, signed 
on 5 February 2020, for improving the 
state of conservation of the Montseny 
brook newt and promoting the 
involvement of international experts in the 
field of herpetology in the framework of 
the Life Tritó Montseny project 
(LIFE15/NAT/ES/000757), by adding the 
new organisation that accedes to the 
protocol:  
 
“The Barcelona Zoo Foundation, as 
represented by its attorney, Mr Xavier 
Paton Morales, with Tax Identification 
Number and valid authority. 
Founded on 28 April 2011, it is registered 
in the Foundations Register of the 
Directorate-General of Law and Legal 
Organisations at the Catalan Ministry of 
Justice, under number 2.720 as a public 
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Fundació del sector públic i classificada 
com a fundació de tipus cultural”.  

 
2. Modificar l’apartat del “Preàmbul”, del 

protocol d’entesa mútua, signat el 5 de 
febrer de 2020, per millorar l’estat de 
conservació del tritó del Montseny i 
promoure la implicació d’especialistes 
internacionals de l’àmbit de l’herpetologia 
en el marc del projecte Life Tritó 
Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757), 
afegint darrera dels paràgrafs que fan 
menció al Zoo de Chester, el text que es 
transcriu a continuació: 

 
“El Zoo de Barcelona, que és un dels 
socis del Life Tritó Montseny, compta des 
de l’any 2012 amb el suport de la 
Fundació Barcelona Zoo, l’instrument 
encarregat d’afavorir la col·laboració amb 
la resta de les administracions públiques 
i particulars, i potenciar així l’atracció de 
la participació institucional, acadèmica, 
privada i empresarial en el 
desenvolupament dels elements que 
constitueixen la raó de ser dels Zoos en 
el segle XXI: conservació, recerca i 
educació. En el Capitol II article 5 dels 
estatuts de la fundació diu: “La Fundació 
té com a finalitats fundacionals la 
promoció, el desenvolupament i l’impuls 
de programes de recerca, conservació, 
educació i sensibilització, per tal 
d’esdevenir, des de la consideració de 
l’interès públic, un instrument orientat a 
la preservació de la biodiversitat, a la 
generació de coneixement i a la 
conscienciació sobre la protecció i 
preservació dels ecosistemes del planeta 
i de les espècies animals i vegetals, i 
sobre la interrelació que entre les 
diferents formes de vida es produeixen. 
Així la Fundació esdevé un agent actiu 
per a contribuir a la definició i gestió del 
Programa de Recerca i Conservació del 
Zoo de Barcelona”. 
 
La Fundació Barcelona Zoo, per a la 
consecució dels seus objectius, pot 

sector foundation and classed as a 
cultural foundation”. 
 

2. Amending the “Preamble” section, of the 
Protocol of Mutual Understanding, signed 
on 5 February 2020, for improving the 
state of conservation of the Montseny 
brook newt and promoting the 
involvement of international experts in the 
field of herpetology in the framework of 
the Life Tritó Montseny project 
(LIFE15/NAT/ES/000757), by adding the 
new organisation that accedes to the 
protocol: 

 
“Barcelona Zoo, which is one of Life Tritó 
Montseny's members, has been receiving 
support from the Barcelona Zoo 
Foundation since 2012, the latter being 
body tasked with promoting collaboration 
with other public authorities and 
individuals, and thereby boosting the 
attractiveness of institutional, academic, 
private and business participation in 
developing the elements that constitute 
the raison d’être of zoos in the 21st 
century: conservation, research and 
education. Chapter II of Article 5 of its 
Articles of Association states: “The 
Foundation’s foundational purposes are to 
promote, develop and drive research, 
conservation, education and awareness-
raising projects, so as to become, from a 
public service perspective, a tool geared 
to preserving biodiversity, generating 
knowledge and raising awareness not just 
of the protection and preservation of the 
planet’s ecosystems and animal and plant 
species but also of the inter-relationships 
that arise between the various forms of 
life. The Foundation is therefore becoming 
an active agent for helping to define and 
manage Barcelona Zoo's Research and 
Conservation Programme.” 
 
 
 
The Barcelona Zoo Foundation, for the 
purposes of achieving its goals, may 
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coordinar els seus esforços i recursos 
amb altres institucions i entitats que 
tinguin interessos concurrents en aquest 
àmbit i objectius.  
 
Per tal de donar continuïtat a aquesta 
col·laboració amb el Zoo de Chester, i 
amb la Fundació Barcelona Zoo i amb 
l’objectiu comú de millorar l’estat de 
conservació del tritó del Montseny i 
promoure la implicació d’especialistes 
internacionals de l’àmbit de 
l’herpetologia, l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals (OTPN) de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, proposa un 
Protocol entre la Diputació de Barcelona, 
el Zoo de Chester representat per Zoo de 
Chester Conservacion Trust, i la  
Fundació Barcelona Zoo, que representa 
al Zoo de Barcelona, per al període 
novembre 2020 – 2022”. 

 
 
3. Modificar el pacte primer del protocol 

d’entesa mútua, signat el 5 de febrer de 
2020, per millorar l’estat de conservació 
del tritó del Montseny i promoure la 
implicació d’especialistes internacionals 
de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del 
projecte Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757), que queda 
redactat de la manera següent:  

 
 

“Primer. Objecte 
 
L’objecte principal d’aquest protocol és 
formalitzar la relació entre el Zoo de 
Chester, la Fundació Barcelona Zoo i la 
Diputació de Barcelona en relació al 
projecte Life Tritó Montseny, i establir un 
marc per a la cooperació entre aquestes 
institucions, amb la finalitat de millorar 
l'estat de conservació del tritó del 
Montseny i el seu hàbitat de ribera, i 
promoure la implicació d’especialistes en 
l’àmbit de l’herpetologia”.  

coordinate its efforts and resources with 
other institutions and organisations that 
have concurrent interests in this field and 
these goals.  
 
For the purposes of giving continuity to 
this collaboration with Chester Zoo, and 
with the Barcelona Zoo Foundation and 
with the common goal of improving the 
state of conservation of the Montseny 
brook newt and promoting the 
involvement of international specialists in 
the field of herpetology, the Technical 
Office for Nature Parks (OTPN) at the 
Manager's Office for Natural Spaces 
Services, at Barcelona Provincial 
Council's Area of Infrastructures and 
Natural Spaces, proposes a Protocol 
between Barcelona Provincial Council, 
Chester Zoo, as represented by the 
Chester Zoo Conservation Trust, and the 
Barcelona Zoo Foundation, representing 
Barcelona Zoo, for the November 2020 – 
2022 period”. 

 
3. Amending the First Provision of the 

Protocol of Mutual Understanding, signed 
on 5 February 2020, for improving the 
state of conservation of the Montseny 
brook newt and promoting the 
involvement of international experts in the 
field of herpetology in the framework of 
the Life Tritó Montseny project 
(LIFE15/NAT/ES/000757), which now 
reads as follows:  

 
“First. Goal 
 
The main goal of this protocol is to 
formalise the relationship between 
Chester Zoo, the Barcelona Zoo 
Foundation and Barcelona Provincial 
Council regarding the Life Tritó Montseny 
project, and to establish a framework for 
cooperation between these institutions, for 
the purposes of improving the state of 
conservation of the Montseny brook newt 
and its river habitats, and promoting the 
involvement of specialists in the field of 
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4. Modificar el pacte quart del protocol 
d’entesa mútua, signat el 5 de febrer de 
2020, per millorar l’estat de conservació 
del tritó del Montseny i promoure la 
implicació d’especialistes internacionals 
de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del 
projecte Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757), que queda 
redactat de la manera següent:  

 
 

“Quart. Definició dels partícips 
 
Es consideren partícips del Protocol per 
al període 2020-2022: 
 
 La Diputació de Barcelona, com a 

soci coordinador del projecte Life 
Tritó Montseny, i com a impulsora 
del protocol. 

 El Zoo de Chester. 
 La Fundació Barcelona Zoo”. 

 
5. Modificar el pacte sisè del protocol 

d’entesa mútua, signat el 5 de febrer de 
2020, per millorar l’estat de conservació 
del tritó del Montseny i promoure la 
implicació d’especialistes internacionals 
de l’àmbit de l’herpetologia en el marc del 
projecte Life Tritó Montseny 
(LIFE15/NAT/ES/000757), que queda 
redactat de la manera següent:  

 
 

“Sisè. Entrada en vigor 
 
Aquest protocol entrarà en vigor en el 
moment de la signatura per part de totes 
les parts i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2022. 
 
Sense perjudici d’aquest termini de 
vigència inicial, les parts podran acordar 
perllongar-lo, fins a dos anys addicionals 
com a màxim. L’acord de pròrroga es 
formalitzarà per escrit mitjançant la 
corresponent addenda al present 
Protocol”. 

herpetology”.  
 

4. Amending the Fourth Provision of the 
Protocol of Mutual Understanding, signed 
on 5 February 2020, for improving the 
state of conservation of the Montseny 
brook newt and promoting the 
involvement of international experts in the 
field of herpetology in the framework of 
the Life Tritó Montseny project 
(LIFE15/NAT/ES/000757), which now 
reads as follows:  

 
“Fourth. Definition of the participants 
 
The following are deemed participants of 
the Protocol for the period for 2020-2022: 
 
 Barcelona Provincial Council, as a 

coordinating member of the Life Tritó 
Montseny project, and as the 
instigator of the protocol. 

 Chester Zoo. 
 The Barcelona Zoo Foundation”. 

 
5. Amending the Sixth Provision of the 

Protocol of Mutual Understanding, signed 
on 5 February 2020, for improving the 
state of conservation of the Montseny 
brook newt and promoting the 
involvement of international experts in the 
field of herpetology in the framework of 
the Life Tritó Montseny project 
(LIFE15/NAT/ES/000757), which now 
reads as follows:  

 
“Sixth. Entry into force 
 
This protocol shall come into force as 
soon as all the parties have signed it and 
shall end on 31 December 2022. 
 
 
Without prejudice to the initial term of 
validity, the parties may agree to extend it, 
up to a maximum of two additional years. 
The extension agreement shall be 
formalised in writing through the 
corresponding addendum to this 
Protocol”. 
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I, en prova de conformitat, les persones que 
l’atorguen signen aquesta addenda al protocol 
signat l’any 2020”. 
 

 
And, in witness whereof, the parties that grant 
it hereby sign this addendum to the protocol 
signed in 2020”. 
 

 
Segon. Notificar a les parts signants de la present addenda al protocol d’entesa mútua 
objecte d’aprovació, el present acte administratiu, pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la segona convocatòria d’atorgament 
de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als ens 
locals municipals de la província de Barcelona, per a l’adequació de les 
deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006), 
any 2021 (Exp. núm. 2021/0001170).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord núm. 48 de la Junta de Govern, de data 25 de febrer de 2021, es va 

aprovar la convocatòria 202120215120012333, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions a Ens locals 
municipals de la província de Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la 
recollida de l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006, de 31 de març, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d'exposició a l'amiant), per l’exercici 2021. 

 
2. En l’acord d’aprovació de la convocatòria de les presents subvencions, es va 

aprovar l’autorització de la despesa per un import de 70.291,00 euros assignats a 
l’any 2021 amb càrrec a la partida G/90100/17210/76300. 

 
3. El termini de presentació de les sol·licituds es va iniciar el 3 de març de 2021 i va 

finalitzar el 6 d’abril de 2021. 
 
4. Els ens locals que van presentar les sol·licituds van ser els següents:  

 

ID Ens local Registre PMT NIF Ens Import 
sol·licitat € 
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ID Ens local Registre PMT NIF Ens Import 
sol·licitat € 

1 

Mancomunitat de l’Alt 
Maresme per a la gestió de 
residus sòlids urbans i del 

medi ambient 

202110050586 P5800038A 35.000,00 

2 Mancomunitat Voluntària 
Intermunicipal La Plana 202110041613 P0800024B 18.007,83 

Import total 53.007,83 
 

5. La clàusula número 16 de la convocatòria 202120215120012333, estableix que la 
proposta de la 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.  

 
6. A les 9:10 hores del dia 22 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan responsable de la 

instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions en règim de 
concurrència competitiva a favor d’Ens locals municipals de la província de 
Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la 
normativa vigent (RD 396/2006), d’acord amb el previst per l’article 22.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada per 
acord plenari de data 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 9 de maig de 2017, i es va realitzar la corresponent acta i 
formular la proposta de resolució de la convocatòria, que consta a l’expedient.  

 
7. A l’informe aprovat per l’òrgan col·legiat, el qual figura a l’expedient, es va proposar 

estimar les dues sol·licituds presentades tal i com es detalla a continuació: 
 
ID Ens local Total punts Import € atorgat 

1 
Mancomunitat de l’Alt Maresme per a 
la Gestió de Residus Sòlids Urbans i 

del Medi Ambient 
40 35.000,00 

2 Mancomunitat Voluntària 
Intermunicipal La Plana 30 18.007,83 

 
8. Finalment, d’acord amb l’informe aprovat per l’òrgan col·legiat, no s’esgota el crèdit 

de 70.291,00 euros i cal disposar la despesa per l’any 2021 per un import de 
53.007,83 €, que caldrà aplicar als econòmics pressupostaris per a mancomunitats, 
d’acord amb el detall següent: 

  
Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del 

Medi Ambient 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 35.000,00 90100 17210 76300 

 
Mancomunitat Voluntària Intermunicipal La Plana 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 18.007,83 90100 17210 76300 

 
Atès que es va aprovar l’autorització de la despesa per un import de 70.291,00 euros 
per a l’any 2021 amb càrrec a la partida G/90100/17210/76300, però finalment s’han 
d’atorgar 53.007,83 euros caldrà reajustar la despesa perquè el crèdit torni a estar 
disponible. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 

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

 
2. Informe d’atorgament de subvencions a ens locals municipals de la província de 

Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la 
normativa vigent (RD 396/2006), de data 15 d’abril de 2021. 

 
3. Acta de la sessió de l’òrgan col·legiat constituït per a la proposta de concessió de 

les subvencions, de data 22 d’abril de 2021. 
 
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada al BOE de 18 

de novembre de 2003. 
 
5. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, publicada al 

BOPB de 9 de maig de 2017. 
 
6. Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
 
7. Article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
 
8. 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 4 de la 
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
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de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE 
núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió 
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la segona convocatòria 
d’atorgament de subvencions a ens locals municipals de la província de Barcelona, per 
a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa vigent 
(RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant), d’acord amb la 
proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels 
imports que s’hi relacionen d’acord amb la puntuació obtinguda: 
 

ID Ens local Total punts Import € atorgat 
per 2021 

1 
Mancomunitat de l’Alt Maresme per a 
la Gestió de Residus Sòlids Urbans i 

del Medi Ambient 
40 35.000,00 

2 Mancomunitat Voluntària 
Intermunicipal La Plana 30 18.007,83 

Total atorgat 53.007,83 
 
Segon. REAJUSTAR comptablement l’autorització de la despesa aprovada per acord 
número 48 de la Junta de Govern de data 25 de febrer de 2021, en el sentit de reduir 
l’import de 17.283,17 euros imputats a 2021 de la partida G/90100/17210/76300, per a 
què el crèdit torni a estar disponible. 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa que es destinarà per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria per un import de cinquanta-tres mil 
set euros amb vuitanta-tres cèntims (53.007,83 euros) amb el següent detall:  
 

Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del 
Medi Ambient 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 35.000,00 90100 17210 76300 

 
Mancomunitat Voluntària Intermunicipal La Plana 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 18.007,83 90100 17210 76300 

 
Quart. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions 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 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’Acord Marc entre la Diputació de Barcelona i la Fundación Escuela de 
Organización Industrial, per a la difusió i/o el desenvolupament d’actuacions 
d’impuls del teixit empresarial i l’ocupació a la província de Barcelona. (Exp. 
núm. 2021/9412).- 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 Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i 

el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona. 
Fonamentalment, la Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic, econòmic i 
tecnològic als ajuntaments, per a que puguin prestar serveis locals de qualitat de la 
manera més homogènia en tot el territori. Coordina serveis municipals i organitza 
serveis públics de caràcter supramunicipal. 

 
2. L’EOI és una fundació del sector públic estatal, adscrita al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo a través de la Secretaria General de Industria y Pyme, 
dedicada a formar professionals, produir i difondre coneixement i oferir serveis de 
valor a empreses, emprenedors i administracions, en els valors d’una economia 
oberta, social, verda i digital. 

 
3. Les decisions i/o intervencions que es realitzin des de la Diputació de Barcelona 

obeeixen al principi d’autonomia local. Al tractar-se d’una administració intermitja, la 
detecció de necessitats de la població es duu a terme a través de les corporacions 
locals, essent aquestes les referents (per accessibilitat i coneixement) de la realitat 
de cada àmbit territorial (persones i empreses). Per tot això, la viabilitat d’aquesta 
col·laboració està supeditada a la coincidència d’interessos entre les entitats locals i 
la cartera de serveis i productes de l’EOI, així com a les prioritats que, en matèria 
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de polítiques públiques locals i d’acord amb el seu Pla de Mandat, estableixi la 
Diputació de Barcelona. 

 
4. Tenint en compte la coincidència d’objectius de les dues entitats, en el marc dels 

seus fins i competències, consideren d’interès col·laborar en diverses línies 
d’actuació.  

 
5. L’acord marc té per objecte la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’EOI, 

per a la difusió i/o el desenvolupament d’actuacions d’impuls del teixit empresarial i 
l’ocupació a la província de Barcelona. 

 
6. L’objectiu d’aquest acord marc és la difusió i/o desenvolupament de les actuacions 

per impulsar l’ocupació i el teixit empresarial a la província de Barcelona, en concret 
és plantegen els objectius de:  

 
 Posar en coneixement de les corporacions locals les actuacions de l’EOI 

d’interès en la província de Barcelona 
 Definir actuacions directes per a la generació i difusió del coneixement i de la 

realització d’esdeveniments 
 Posar a l’abast de les corporacions locals les actuacions de capacitació amb 

l’objectiu de que les corporacions locals puguin derivar als beneficiaris de 
programes de l’EOI. 

 Desenvolupar propostes de programes d’actuació a desenvolupar per ambdues 
institucions 

 Definir actuacions destinades a la innovació i el disseny de polítiques públiques 
de promoció econòmica i ocupació. 

 
7. Per a poder desenvolupar i implementar aquestes actuacions de col·laboració, es 

considera convenient la formalització d’un acord marc de col·laboració que defineixi 
els acords, que reguli les relacions entre les dues institucions, contenint l’objecte de 
l’acord, els objectius a desenvolupar, les tasques a implantar i el seguiment dels 
acords. 

 
8. Per tot això l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç considera 

convenient la formalització d’un acord marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P. 

 
9. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç ha elaborat la memòria 

justificativa del conveni de col·laboració, prevista a l’article 50.1 de la Llei 40/2015 
d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a l’expedient. 

 
Fonaments de dret  
 
1. Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del 
sector públic.  
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2. Vistos els articles 108 i següents de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen els 
convenis de col·laboració.  
 
3. Vist el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
4. Vistos els apartats 2.4.e) i 3.4.k.1) de la Refosa núm. 1/2020, sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 (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 l’acord marc de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i la Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P., d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació, i la versió castellana que s’adjunta com Annex: 
 

“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL, F.S.P. I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA DIFUSIÓ I/O EL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS D’IMPULS DEL TEIXIT EMPRESARIAL I 
L’OCUPACIÓ A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. 
 

REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Raúl Blanco Díaz, Secretario General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, actuant com a president de la Fundación Escuela y Organización 
Industrial, F.S.P. (en endavant, EOI), amb CIF G-81718249 i seu social a l’Avinguda 
Gregorio del Amo 6, 28040 Madrid. 
 
D’altra part, la Excma. Sra. Núria Marín Martínez, actuant, en l’exercici de les facultats 
confegides, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, amb CIF P0800000B, i 
seu social a la Rambla Catalunya 126, 08008 Barcelona, i assistida per la Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació núm.2446/20, de 13 de març, sobre delegació de les funcions de Secretaria, 
publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
Els sota signants, en la representació que ostenten, declaren tenir la capacitat legal 
necessària per a formalitzar aquest document i, als corresponents efectes 
 

EXPOSEN 
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I. L’EOI és una fundació del sector públic estatal, adscrita al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo a través de la Secretaria General de Industria y Pyme, dedicada a 
formar professionals, produir i difondre coneixement i oferir serveis de valor a empreses, 
emprenedors i administracions, en els valors d’una economia oberta, social, verda i digital. 
 
II. La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona. 
Fonamentalment, la Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic, econòmic i tecnològic als 
ajuntaments, per a que puguin prestar serveis locals de qualitat de la manera més 
homogènia en tot el territori. Coordina serveis municipals i organitza serveis públics de 
caràcter supramunicipal. 
 
Les decisions i/o intervencions que es realitzin des de la Diputació de Barcelona obeeixen al 
principi d’autonomia local. Al tractar-se d’una administració intermitja, la detecció de 
necessitats de la població es duu a terme a través de les corporacions locals, essent 
aquestes mateixes les referents (per accessibilitat i coneixement) de la realitat de cada 
àmbit territorial (persones i empreses). Per tot això, la viabilitat d’aquesta col·laboració resta 
supeditada a la coincidència d’interessos entre les entitats locals i la cartera de serveis i 
productes de l’EOI, així com a les prioritats que, en matèria de polítiques públiques locals i 
d’acord amb el seu Pla de Mandat, estableixi la Diputació de Barcelona. 
 
III. Tenint en compte la coincidència d’objectius de les dues entitats, en el marc de les seves 
finalitats i competències, consideren d’interès col·laborar en diverses línies d’actuació.  
 
IV. La minuta del present acord marc va ser aprovada per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data ................ 
  
Per tot això, és voluntat d’ambdues parts subscriure un acord marc de col·laboració que 
reguli els termes de la col·laboració pel desenvolupament conjunt d’actuacions, que 
formalitzen mitjançant aquest document, en virtut del qual. 

 
ACORDEN 

 
1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest acord marc és la formalització d’un marc de col·laboració entre l’EOI i la 
Diputació de Barcelona, per a la difusió i/o el desenvolupament d’actuacions d’impuls del 
teixit empresarial i l’ocupació a la província de Barcelona, que podran comptar tant amb 
finançament dels fons europeus dels que l’EOI és organisme intermedi o gestor dels 
programes, com amb finançament provinent de la Secretaria General de Indústria y PYME, 
a través dels Pressupostos de l’Estat i/o d’altres possibles fonts de finançament públiques 
i/o privades. En concret, es plantegen les següents actuacions: 
 

1. Difusió d’actuacions de l’EOI d’interès en l’àmbit de la província de Barcelona. 
Atès l’interès comú i competències d’ambdues institucions, la Diputació de Barcelona 
difondrà les actuacions que l’EOI desenvolupi en el territori, proporcionant la 
informació a les corporacions locals per facilitar el desenvolupament d’actuacions 
conjuntes. Tot això, supeditat a la coincidència d’interessos entre les necessitats i 
prioritats de les corporacions locals i la cartera de serveis i productes de l’EOI. 
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2. Actuacions directes per a la generació i difusió del coneixement i realització 

d’esdeveniments. Podran desenvolupar-se actuacions conjuntes de generació de 
coneixement i participació en esdeveniments. Dins les primeres es poden considerar 
la col·laboració amb l’Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial i 
l’Observatorio de Economía Global, així com amb els altres instruments que puguin 
crear-se de tipologia anàloga, tant per part de la Diputació de Barcelona com de les 
diferents corporacions locals de la província de Barcelona, així com per part de l’EOI.  

 
3. Accions de capacitació. Amb l’objectiu que les corporacions locals puguin derivar a 

beneficiaris de programes de l’EOI o puguin dissenyar-los conjuntament, la Diputació 
de Barcelona podrà consensuar amb l’EOI convenis específics per programa i mesura 
dels diferents fons europeus. Seran les pròpies entitats locals beneficiàries directes 
d’aquestes ajudes i l’EOI les qui subscriguin els corresponents convenis específics.  

 
Addicionalment, la Diputació de Barcelona podrà determinar com a despesa elegible 
a la justificació de subvencions destinades a les corporacions locals, i segons el que 
s’estableix dins el marc del model de cooperació local, l’import corresponent al 
percentatge de cofinançament assumit per les corporacions locals en el marc 
d’aquests convenis específics. 

 
4. Proposta de programes d’actuació a desenvolupar per la Diputació de 

Barcelona. Dins l’àmbit que determinin les prioritats dels fons europeus que l’EOI 
gestioni como a entitat intermitja i pel període 2021-26, s’estudiaran les eventuals 
propostes que la Diputació de Barcelona pugui fer a l’EOI. Aquesta mena de 
programes seran executats per la Diputació de Barcelona.  

 
5. Accions destinades a la innovació en el disseny de polítiques públiques de 

promoció econòmica i ocupació. La Diputació de Barcelona i l’EOI col·laboraran en 
l’anàlisi i propostes de disseny d’actuacions de polítiques públiques, aplicant les 
capacitats existents i el coneixement acumulat en ambdues institucions, per a dotar 
de major impacte i eficiència a les polítiques i actuacions concretes que puguin oferir-
se a les corporacions locals.  
 
L’EOI podrà aportar finançament per al desenvolupament d’aquest projectes provinent 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo i de fons europeus (FSE i fons del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, entre altres).  

 
2. DESENVOLUPAMENT DE L’ACORD MARC A TRAVÉS DE CONVENIS ESPECÍFICS 
 
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest acord marc podran ser objecte 
de regulació a través de convenis específics de col·laboració, en els quals es detallaran 
entre d’altres extrems:  
 
 Definició de l’objecte: Actuacions que es programin i el seu desenvolupament: 
 Determinació de les aportacions i compromisos de les parts. 
 Finançament. 
 Determinació de quantes prescripcions resultin necessàries per l’estricte compliment de 

la normativa comunitària i nacional que resulti d’aplicació. 
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 Determinació de l’ús dels materials i resultats que puguin generar-se a través d’aquest 
acord.  

 
Aquest acord marc no comporta compromisos d’aportacions econòmiques. Les actuacions 
que requereixin finançament per a la seva execució seran objecte de regulació a través de 
conveni específic. 
 
3. APORTACIONS DE LES PARTS 
 
Les actuacions realitzades per a la posta en marxa i desenvolupament de les diferents línies 
assenyalades a l’objecte del conveni es duran a terme pels equips d’ambdues institucions.  
 
Aquest acord marc no suposa cap mena d’associació o dependència entre les parts 
signants, que actuaran de manera absolutament independent i autònoma, essent obligació 
específica i exclusiva de cada part complir amb quantes obligacions legals li corresponguin 
en el desenvolupament de la seva activitat, tot d’acord amb la normativa que resulti 
aplicable.  
 
4. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
L’EOI restarà obligada a: 
 
- Estudiar les propostes que li presenti la Diputació de Barcelona, en el marc de les 

prioritats dels fons europeus que gestioni l’EOI. 
- Aportar la informació sobre les actuacions realitzades en l’àmbit de la província de 

Barcelona per poder procedir a la seva  difusió. 
- Facilitar la col·laboració i participació a les actuacions de generació de coneixement 

implementades i que puguin ser d’interès per a la Diputació de Barcelona. 
- Col·laborar en la definició de programes subjectes al suport de fons europeus que 

gestioni l’EOI. 
 
La Diputació de Barcelona restarà obligada a: 
 
- Difondre e informar les corporacions locals sobre las actuacions que l’EOI desenvolupi 

dins l’àmbit de la província de Barcelona. 
- Facilitar la col·laboració i participació en les actuacions de generació de coneixement 

implementades i que puguin ser d’interès per ambdues institucions.  
 
Ambdues parts estaran obligades a col·laborar entre sí en l’anàlisi i propostes de disseny 
d’actuacions de polítiques públiques en el marc del present acord. 

 
5. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per facilitar l’elaboració dels convenis específics, 
el seu seguiment i compliment. 
 
La Comissió de Seguiment tindrà una representació paritària de les dues entitats, i estarà 
formada per tres persones representants de l’EOI i, per part de la Diputació de Barcelona, 
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per tres persones de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç.  
 
Així mateix, podran participar representants de terceres organitzacions a proposta de 
qualsevulla de les parts, quan l’objecte tractat així ho requereixi. 
 
Corresponen a la Comissió de Seguiment, entre d’altres, les següents funcions:  
 
a) Proposar possibilitats de col·laboració i elevar-les als òrgans competents de cada entitat. 
b) Fer seguiment de les activitats. 
c) Aclarir els dubtes i controvèrsies que puguin originar-se en la interpretació i execució 

d’aquest acord així com en els convenis específics. 
 
La comissió establirà les seves normes internes de funcionament, i es reunirà quantes 
vegades estimi necessari, a convocatòria de qualsevulla de las parts. 
 
6. DIFUSIÓ 
 
En totes les accions de desenvolupament d’aquest acord marc es farà esment de la 
col·laboració, figurant de forma destacada el nom de les entitats signants i el seu logo en els 
elements de difusió i en quanta documentació es generi. A aquests efectes, les parts 
facilitaran els elements gràfics i d’imatge corresponents a la seva identitat corporativa, que 
només podran ser utilitzats amb aquesta exclusiva finalitat. 
 
Cada conveni específic de col·laboració establirà els requisits de comunicació i difusió 
relacionats amb les actuacions d’aquest conveni. Es tindrà especial atenció al compliment 
de la normativa relativa a les actuacions finançades amb fons comunitaris.  
 
Les parts es comprometen a l’estricta observança de l’establert i de quantes disposicions de 
la normativa comunitària i nacional resultin aplicables a la matèria. 
 
7. CONFIDENCIALITAT 
 
Ambdues parts es comprometen a no difondre, sota cap concepte, cap informació referent a 
aspectes científics, tècnics, econòmics o d’organització interna relativa a l’altra part, a la que 
hagi pogut tenir accés en l’execució d’aquest acord marc, llevat que aquestes informacions 
siguin de domini públic. 
 
Les disposicions d’aquesta clàusula continuaran vigents durant un període de cinc anys a 
partir de la data de la signatura d’aquest document, llevat consentiment exprés de la part 
propietària de dita informació. 
 
8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
L’execució del present acord marc no requereix cap tractament de dades de caràcter 
personal de tercers. 
 
No obstant l’anterior, si durant l’execució de l’acord marc sorgís la necessitat de tractament 
de dades personals, les parts quedaran obligades al compliment de la normativa espanyola 
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vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en concret, del Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals, i a 
la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/UE (Reglament 
General de Protecció de Dades), obligant-se ambdues parts a la subscripció d’aquells 
documents que fossin necessaris a efectes de regular les relacions que procedeixin en 
matèria de protecció de dades.  
 
Així doncs, els signants de l’acord queden informats que les seves dades personals seran 
tractades per la FUNDACIÓN EOI, F.S.P., amb la finalitat de mantenir les relacions 
contractuals, comercials i professionals que les uneixin en virtut del present acord.  
 
Igualment, per part de l’EOI s’informa a la Diputació de Barcelona que les dades de caràcter 
personal necessàries per la signatura del present acord seran conservats mentre es 
mantingui la relació entre les parts i, un cop finalitzat, es mantindran degudament 
bloquejades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges 
i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant 
el termini de prescripció d’aquestes. 
 
Sempre que així ho estimin, els interessats o afectats pel tractament podran exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les 
seves dades dirigint-se a la FUNDACIÓN EOI, F.S.P. Av. de Gregorio del Amo, 6, 28040 
Madrid o a protecciondedatos@eoi.es acompanyant còpia del seu DNI. Si necessiten més 
informació sobre quins drets tenen reconeguts a la Llei i com exercir-los, poden dirigir-se a 
l’Agencia Española de Protección de Datos, autoritat de control en matèria de protecció de 
dades. 
 
Per la seva part, la Diputació de Barcelona informa a l’EOI del següent: 
 

Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte de la persona Delegada de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació els convenis del sector públic dels òrgans i unitats 
administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament.  

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

Les dades identificatives de qui subscrigui el conveni poden ser publicades, 
en compliment de les obligacions de transparència, al Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. No s’han 
previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

mailto:datos@eoi.es
https://www.aepd.es/
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Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la 
Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment a les oficines del Registre 
https://www.diba.cat/web/registre/ 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de 
control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència 
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el 
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
9. VIGÈNCIA I EXTINCIÓ 
 
El termini de vigència d’aquest acord serà de tres anys des de la data de la seva signatura. 
 
Aquest acord podrà prorrogar-se per acord exprés d’ambdues parts que haurà de ser 
formalitzat per escrit. 
 
L’acord podrà extingir-se per les següents causes: 
 
a) Compliment de l’objecte. 
b) Compliment del termini de vigència. 
c) Impossibilitat sobrevinguda per al seu compliment. 
d) Acord de les parts signants. 
e) Comunicació per escrit de qualsevulla de las parts amb un mínim de tres mesos d’ 

antelació a la data de resolució. 
f) Incompliment de les obligacions d’una de les parts, comunicat de forma motivada per 

escrit amb trenta dies d’antelació, sense que s’hagi procedit a esmenar-lo. 
 
En qualsevol supòsit de resolució anticipada, les parts es comprometen a finalitzar les 
activitats en curs. 
 
10. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
Aquest acord té naturalesa administrativa i es regularà per l’establert en les presents 
clàusules i les disposicions de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic i la legislació que resulti aplicable a l’efecte. 
 
Ambdues parts es comprometen a resoldre de comú acord, davant la comissió de 
seguiment, qualsevol controvèrsia que pugui suscitar-se sobre la interpretació o execució 
d’aquest Acord. 
 
En cas de conflicte, ambdues parts acorden el sotmetiment als Tribunals de Barcelona, amb 
renúncia de l’EOI al seu propi fur.  
 
I en prova de conformitat, de tot quan antecedeix, signen aquest document en el lloc i data 
indicats 

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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.../” 

 
Segon.- NOTIFICAR a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), F.S.P, 
l’anterior Acord i l’Annex adjunt, per al seu coneixement i efectes.” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació i 
la sol·licitud de participació de la Diputació de Barcelona com a associada, en 
l’Associació Network of European Regions for a Sustainable and Competitive 
Tourism - NECSTouR, acceptar els seus estatuts (NECSTouR Legal Statutes) i 
validar l'acord de protocol de treball en xarxa (Memorandum of understanding) 
(Exp. núm. 2021/0003021).- 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 Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa per 

afavorir el desenvolupament social i econòmic dels 311 municipis de la demarcació 
de Barcelona a través del sector del turisme. El suport a les polítiques turístiques de 
municipis i altres entitats territorials així com la promoció i creació de productes 
turístics són els dos objectius principals que defineixen de forma genèrica la missió 
de l’esmentada Gerència de Serveis. 

 
2. La Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism – 

NECSTouR és una associació sense ànim de lucre fundada l’any 2009 per les 
regions de Catalunya, la Toscana i Provence-Alpes-Côte d’Azur. De conformitat 
amb l’article 2 dels seus estatuts, s’anomena en tots els idiomes mitjançant 
l’acrònim: NECSTouR. 

 
3. De conformitat amb l’article 3 dels seus estatuts, NECSTourR neix amb l’objectiu no 

lucratiu de desenvolupar i reforçar un marc coherent per a la coordinació de 
programes regionals de desenvolupament i la recerca en turisme sostenible i 
competitiu, seguint la comunicació publicada per la Comissió Europea amb el títol 
Agenda per al turisme europeu sostenible i competitiu (COM (2007) 0621-19-10-
2007). 

 
4. Per assolir aquest objectiu, NECSTouR es proposa desenvolupar la cooperació 

entre les organitzacions regionals de la xarxa amb la finalitat de promoure l’aplicació 
i la posada en pràctica d’accions concertades i coordinades en les regions 
membres. Això requereix que les institucions europees desenvolupin tant la seva 
estratègia com els seus objectius per: 
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a. Dur a terme recerca aplicada en turisme sostenible. 
b. Compartir i promoure cada forma de coordinació dels projectes que estan en 

curs. 
c. Intercanviar informació i dur a terme activitats conjuntes. 
d. Fer un ús adequat dels fons europeus. 
e. Unir les regions europees en la preparació de les decisions, la posada en 

pràctica i l’avaluació de la política de turisme, de manera que puguin orientar les 
polítiques dels governs nacionals a la promoció del desenvolupament del turisme 
sostenible i al foment de la competitivitat de l’oferta europea. 

 
En línies generals, la cerca d’innovació en totes les formes ha de ser un element 
central per al desenvolupament sostenible i les estratègies competitives. 

 
5. L’Associació té tres tipologies de membres: membres fundadors, membres de ple 

dret i associats. La Diputació de Barcelona vol formar part com a associat de 
NECSTouR. Aquesta tipologia comporta els següents drets i obligacions (art 6 
Estatuts):  
 
- poder assistir a l’Assemblea General i votar-hi sobre qüestions específiques 

definides per l’Assemblea mateixa, d’acord amb les disposicions dels estatuts i 
les regles internes;  

- poder accedir a ser membres consultius de la Junta de Govern, d’acord amb les 
disposicions dels estatuts i del reglament intern;  

- poder participar en els grups de treball;  
- poder participar en projectes i congressos;  
- poder rebre tots els documents, butlletins de notícies, estudis i informació 

generada per la xarxa;  
- poder accedir a la base de dades dels membres;  
- poder fer servir la xarxa per a la difusió de les seves activitats;  
- poder utilitzar el logotip de NECSTouR amb la referència «Associat de 

NECSTourR»;  
- han de pagar la contribució anual;  
- han d’assistir a l’Assemblea General i, en el cas que hi siguin representats, a les 

reunions de la Junta de Govern;  
- tenir el deure de mantenir-se lleials als principis i objectius que inspiren la xarxa, i 

defensar-los. 
 
6. Les entitats locals vehiculen la seva participació mitjançant la seva incorporació 

com a associats. Actualment en formen part de NECSTouR una trentena de regions 
europees i 35 associats entre empreses, institucions, universitats i associacions del 
sector turístic europeu. La xarxa treballa per potenciar la cooperació entre regions 
europees en la consolidació del turisme sostenible i influir directament en la política 
europea. Per aconseguir-ho es treballa de manera coordinada a través de diferents 
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grups de treball, on es tracten aspectes com ara l’accessibilitat, el canvi climàtic, 
indicadors de turisme sostenible i el turisme marítim i del litoral, entre d’altres. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k.1 de la 
Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de 
Presidència número 14600/19 de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el 19 de desembre de 2019.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar i sol·licitar la participació de la Diputació de Barcelona com associat, a 
través de l’Oficina Tècnica de Turisme (Gerència de Serveis de Turisme), en 
l’Associació Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism 
– NECSTouR. 
 
Segon. Acceptar els Estatuts de l’esmentada associació. S’adjunta com a annex I: 
NECSTouR Legal Statutes, en la seva versió original en anglès i la seva traducció al 
català. 
 
Tercer. Validar l'acord de protocol de treball en xarxa (Memorandum of understanding 
- Towards a European Network for a Sustainable and Competitive Tourism - Policies 
and Instruments for the Consolidation of a European Strategy for a Network of 
Destinations of Excellence for a Sustainable and Competitive Tourism) (Protocol 
d’entesa - Cap a una xarxa europea per a un turisme sostenible i competitiu - 
Polítiques i instruments per a la consolidació d’una estratègia europea per a una xarxa 
de destinacions d’excel·lència per a un turisme sostenible i competitiu). S’adjunta com 
a Annex II en la seva versió original en anglès i la seva traducció al català. 
 
Quart. Notificar la present resolució a Network of European Regions for a Sustainable 
and Competitive Tourism – NECSTouR.” 
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ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats Culturals de les Festes 
Majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 2019/19872).- 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 Junta de Govern de 27 de febrer de 2020 va aprovar el dictamen que proposava, 
per delegació de la Presidència, l’aprovació de la concessió del fons de prestació 
“Activitats Culturals de les Festes Majors” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” (registre d’acords 93/2020). 
 
Per decret del president delegat de l’Àrea de Cultura, de 4 de març de 2021, es va 
aprovar, per delegació de la Presidència, l’acceptació de les renúncies presentades 
per diversos ens al fons de prestació “Activitats culturals de les Festes Majors” en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 per un import total de cinquanta-cinc mil 
cent cinquanta-tres euros amb seixanta-set cèntims (55.153,67.- EUR) (registre de 
resolucions 1877/2021) 
 
Per decret del president delegat de l’Àrea de Cultura, de 4 de març de 2021, es va 
aprovar, per delegació de la Presidència, la liquidació provisional del fons de prestació 
“Activitats culturals de les Festes Majors” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2020 (registre de resolucions 1828/2021). 
 
Es van practicar totes les notificacions de la liquidació provisional a tots els 
ajuntaments relacionats al dispositiu primer del Decret 1828/2021 el dia 9 de març de 
2021 a través de la plataforma EACAT. 
 
D’acord amb l’article 29.15 del règim regulador del Catàleg 2020 aprovat per Acord de 
Junta de Govern número 5 de 9 de gener de 2020, els ajuntaments següents han 
presentat o esmenat correctament les justificacions dels ajuts atorgats durant el termini 
establert en el tràmit d’audiència: 
 

Ajuntament destinatari NIF 
AJ. AVINYONET PENEDES P0801300E 
AJ. BADALONA P0801500J 
AJ. BEGUES P0802000J 
AJ. CAMPINS P0803800B 
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Ajuntament destinatari NIF 
AJ. CASTELLAR D’HUG P0805100E 
AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B 
AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B 
AJ. GALLIFA P0808600A 
AJ. GRANERA P0809400E 
AJ. LA NOU DEL BERGUEDÀ P0814100D 
AJ. MANLLEU P0811100G 
AJ. MONTMANEU P0813200C 
AJ. ORRIUS P0815200A 
AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 
AJ. PONTONS P0816700I 
AJ. RODA DE TER P0818200H 
AJ. RUBÍ P0818300F 
AJ. RUBIO P0818400D 
AJ. SAGÀS P0818700G 
AJ. SANT ANTONI VILAMAJOR P0819700F 
AJ. SANT PERE SALLAVINERA P0818800E 
AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D 
AJ. SANTA FE DEL PENEDÈS P0824900E 
AJ. TAGAMANENT P0827600H 
AJ. VALLIRANA P0829600F 

 
Transcorreguts quinze dies hàbils des de l’endemà de la notificació practicada el dia 9 
de març de 2021, el dia 30 de març de 2021 (inclòs) va finalitzar el termini d’audiència 
establert al dispositiu segon del Decret 1828/2021 i els ajuntaments següents no han 
presentat justificació de despeses de la subvenció concedida, no han presentat cap 
al·legació en els terminis establerts, o bé la documentació presentada té deficiències o 
és incompleta: 
 

Ajuntament destinatari NIF 
AJ. BELLPRAT P0802100H 
AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C 
AJ. CALONGE DE SEGARRA P0803600F 
AJ. CANOVES I SAMALUS P0804100F 
AJ. CANYELLES P0804200D 
AJ. CASTELL DE L’ARENY P0805600D 
AJ. CASTELLAR DEL RIU P0804900I 
AJ. CASTELLAR DEL VALLES P0805000G 
AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX P0805800J 
AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J 
AJ. CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C 
AJ. DOSRIUS P0807400G 
AJ. EL MASNOU P0811700D 
AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT P0816800G 
AJ. ESPARREGUERA P0807500D 
AJ. FOGARS DE MONTCLÚS P0808000D 
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Ajuntament destinatari NIF 
AJ. HOSPITALET, L’ P0810000J 
AJ. LA POBLA DE CLARAMUNT P0816400F 
AJ. LA TORRE DE CLARAMUNT P0828600G 
AJ. LLIÇA DE VALL P0810700E 
AJ. MARGANELL P0824200J 
AJ. MEDIONA P0812100F 
AJ. ORPI P0815100C 
AJ. ST. ANDREU DE LA BARCA P0819500J 
AJ. SANT JOAN DESPI P0821600D 
AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 
AJ. SANTA EULALIA RONÇANA P0824800G 
AJ. SITGES P0827000A 
AJ. SURIA P0827400C 
AJ. TIANA P0828200F 
AJ. VALLBONA D’ANOIA P0829200E 

 
Així mateix, durant el termini d’audiència els ajuntaments següents han presentat escrit 
de renúncia o de la documentació justificativa de la subvenció presentada resta un 
saldo per menor import justificat, al qual renuncien en el mateix escrit de la justificació: 
 

Ajuntament destinatari NIF 
AJ. BORREDA P0802400B 
AJ. LLINARS DEL VALLES P0810500I 
AJ. MATADEPERA P0811900J 
AJ. RELLINARS P0817800F 
AJ. SANT PERE SALLAVINERA (renuncia 
parcial al saldo sobrant) P0818800E 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
L’article 37, relatiu a l’audiència i tancament, del règim regulador del Catàleg de 
Serveis de l’any 2020 aprovat per Junta de Govern de data 9 de gener de 2020, 
publicat al BOPB de data 13 de gener de 2020. 
 
Vist l'apartat 3.5 d) 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 la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de Catàlegs 
de serveis, per delegació de la Presidència. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. ESTIMAR la documentació justificativa presentada pels següents ajuntaments 
en tràmit d’audiència: 

 
Ajuntament destinatari NIF 

AJ. AVINYONET PENEDES P0801300E 
AJ. BADALONA P0801500J 
AJ. BEGUES P0802000J 
AJ. CAMPINS P0803800B 
AJ. CASTELLAR D’HUG P0805100E 
AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B 
AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B 
AJ. GALLIFA P0808600A 
AJ. GRANERA P0809400E 
AJ. LA NOU DEL BERGUEDÀ P0814100D 
AJ. MANLLEU P0811100G 
AJ. MONTMANEU P0813200C 
AJ. ORRIUS P0815200A 
AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 
AJ. PONTONS P0816700I 
AJ. RODA DE TER P0818200H 
AJ. RUBÍ P0818300F 
AJ. RUBIO P0818400D 
AJ. SAGÀS P0818700G 
AJ. SANT ANTONI VILAMAJOR P0819700F 
AJ. SANT PERE SALLAVINERA P0818800E 
AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D 
AJ. SANTA FE DEL PENEDÈS P0824900E 
AJ. TAGAMANENT P0827600H 
AJ. VALLIRANA P0829600F 

 
Segon. DESESTIMAR la documentació justificació presentada durant el tràmit 
d’audiència i/o les al·legacions presentades dels següents ajuntaments pels motius 
que s’especifiquen: 
 

Ajuntament NIF Codi Xarxa Import 
concedit 

Import a 
revocar Motivació liquidació 

CASTELL DE 
L’ARENY P0805600D 20/Y/278865 1.007 1.007 Despeses justificades 

no àmbit cultura 

DOSRIUS P0807400G 20/Y/278838 1.544 1.544 Documentació amb 
errors i/o insuficient 

EL MASNOU P0811700D 20/Y/278835 3.335 3.335 Completa la justificació 
fora termini audiència 
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Ajuntament NIF Codi Xarxa Import 
concedit 

Import a 
revocar Motivació liquidació 

EL PRAT DE 
LLOBREGAT P0816800G 20/Y/278831 7.415 7.415 Manca imatge gràfica 

DIBA en difusió pública 
L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT P0810000J 20/Y/278802 27.307 27.307 Manca imatge gràfica 

DIBA en difusió pública 

MEDIONA P0812100F 20/Y/278772 1.231 1.231 Manca imatge gràfica 
DIBA en difusió pública 

STA. EULALIA 
RONÇANA P0824800G 20/Y/278657 1.724 1.724 Justificació fora termini 

audiència 

SURIA P0827400C 20/Y/278638 1.590 1.590 Manca imatge gràfica 
DIBA en difusió pública 

TIANA P0828200F 20/Y/278630 1.878 1.878 Manca imatge gràfica 
DIBA en difusió pública 

VALLBONA 
D’ANOIA P0829200E 20/Y/278621 1.136 1.136 Despeses no incloses 

en festa major. 
 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies presentades durant el tràmit d’audiència dels 
ajuntaments següents: 
 

Ajuntament destinatari Codi XGL NIF Import 
renúncia 

BORREDA 20/Y/278888 P0802400B 1.044 
LLINARS DEL VALLES 20/Y/278784 P0810500I 1.987 
MATADEPERA 20/Y/278774 P0811900J 1.926 
RELLINARS 20/Y/278725 P0817800F 1.077 
SANT PERE SALLAVINERA 20/Y/278675 P0818800E 218,18 

 
Quart. DEIXAR SENSE EFECTES el procediment de liquidació parcial iniciat 
únicament respecte l’Ajuntament de Borredà, Llinars del Vallès, Matadepera, Rellinars 
i Sant Pere de Sallavinera sense perjudici de que el procediment de revocació 
prossegueix respecte la resta dels ens. 
 
Cinquè. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de 
les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023” aprovat per acord de la Junta de Govern de data 27 de 
febrer de 2020 (registre d’acords 93/2020), que s’indiquen a continuació, els quals 
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 18 de 
desembre de 2020 i justificar com a màxim el 2 de febrer de 2021: 
 

Ajuntament NIF Codi Xarxa Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import a 
revocar 

Motivació 
liquidació 

BELLPRAT P0802100H 20/Y/278891 1.006 0 1.006 No presenta 
justificació 

CALDES DE 
MONTBUI P0803300C 20/Y/278882 2.743 0 2.743 No presenta 

justificació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ajuntament NIF Codi Xarxa Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import a 
revocar 

Motivació 
liquidació 

CALONGE DE 
SEGARRA P0803600F 20/Y/278877 1.019 0 1.019 No presenta 

justificació 
CANOVES I 
SAMALUS P0804100F 20/Y/278874 1.310 0 1.310 No presenta 

justificació 

CANYELLES P0804200D 20/Y/278872 1.461 0 1.461 No presenta 
justificació 

CASTELL DE 
L’ARENY P0805600D 20/Y/278865 1.007 0 1.007 

Despeses 
justificades no 
àmbit cultura 

CASTELLAR DEL 
RIU P0804900I 20/Y/278863 1.017 0 1.017 No presenta 

justificació 
CASTELLAR DEL 
VALLES P0805000G 20/Y/278862 3.402 0 3.402 No presenta 

justificació 
CASTELLFOLLIT 
DEL BOIX P0805800J 20/Y/278855 1.043 0 1.043 No presenta 

justificació 

CASTELLTERÇOL P0806300J 20/Y/278851 1.245 0 1.245 No presenta 
justificació 

CORBERA DE 
LLOBREGAT P0807100C 20/Y/278841 2.472 0 2.472 No presenta 

justificació 

DOSRIUS P0807400G 20/Y/278838 1.544 0 1.544 
Documentació 
amb errors i/o 

insuficient 

EL MASNOU P0811700D 20/Y/278835 3.335 0 3.335 
Justificació 
fora termini 
audiència 

EL PRAT DE 
LLOBREGAT P0816800G 20/Y/278831 7.415 0 7.415 

Manca imatge 
gràfica DIBA 

en difusió 
pública 

ESPARREGUERA P0807500D 20/Y/278828 3.210 0 3.210 No presenta 
justificació 

FOGARS DE 
MONTCLÚS P0808000D 20/Y/278823 1.047 0 1.047 No presenta 

justificació 

L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT P0810000J 20/Y/278802 27.307 0 27.307 

Manca imatge 
gràfica DIBA 

en difusió 
pública 

LA POBLA DE 
CLARAMUNT P0816400F 20/Y/278795 1.218 0 1.218 No presenta 

justificació 
LA TORRE DE 
CLARAMUNT P0828600G 20/Y/278791 1.369 0 1.369 No presenta 

justificació 

LLIÇA DE VALL P0810700E 20/Y/278785 1.650 0 1.650 No presenta 
justificació 

MARGANELL P0824200J 20/Y/278778 1.026 0 1.026 No presenta 
justificació 
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Ajuntament NIF Codi Xarxa Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import a 
revocar 

Motivació 
liquidació 

MEDIONA P0812100F 20/Y/278772 1.231 0 1.231 

Manca imatge 
gràfica DIBA 
en la difusió 

pública 

ORPI P0815100C 20/Y/278744 1.015 0 1.015 No presenta 
justificació 

SANT ANDREU 
DE LA BARCA P0819500J 20/Y/278713 3.737 0 3.737 No presenta 

justificació 
SANT JOAN 
DESPI P0821600D 20/Y/278691 4.388 0 4.388 No presenta 

justificació 

SANT PERE 
SALLAVINERA P0818800E 20/Y/278675 1.015 796,82 218,18 

Justificació 
presentada 

import inferior 
al concedit. 

SANT VICENÇ 
DELS HORTS P0826300F 20/Y/278663 3.792 0 3.792 No presenta 

justificació 

SANTA EULALIA 
RONÇANA P0824800G 20/Y/278657 1.724 0 1.724 

Justificació 
fora termini 
audiència 

SITGES P0827000A 20/Y/278642 3.910 0 3.910 No presenta 
justificació 

SURIA P0827400C 20/Y/278638 1.590 0 1.590 

Manca imatge 
gràfica DIBA 

en difusió 
pública 

TIANA P0828200F 20/Y/278630 1.878 0 1.878 

Manca imatge 
gràfica DIBA 

en difusió 
pública 

VALLBONA 
D’ANOIA P0829200E 20/Y/278621 1.136 0 1.136 

Despeses no 
incloses en 
festa major 

 
Sisè. REVOCAR definitivament, a conseqüència del dispositiu cinquè, els següents 
ajuts concedits per acord de la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 relatiu a 
l’aprovació del fons de prestació “Activitats culturals de les Festes Majors”: 
 

Ajuntament NIF Import revocació 
definitiva (eur) 

Document comptable 
ajustament 

BELLPRAT P0802100H 1.006 2103900341 
BORREDA P0802400B 1.044 2103900342 
CALDES DE MONTBUI P0803300C 2.743 2103900343 
CALONGE DE SEGARRA P0803600F 1.019 2103900344 
CANOVES I SAMALUS P0804100F 1.310 2103900345 
CANYELLES P0804200D 1.461 2103900346 
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Ajuntament NIF Import revocació 
definitiva (eur) 

Document comptable 
ajustament 

CASTELL DE L’ARENY P0805600D 1.007 2103900347 
CASTELLAR DEL RIU P0804900I 1.017 2103900348 
CASTELLAR DEL VALLES P0805000G 3.402 2103900349 
CASTELLFOLLIT DEL BOIX P0805800J 1.043 2103900350 
CASTELLTERÇOL P0806300J 1.245 2103900351 
CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C 2.472 2103900352 
DOSRIUS P0807400G 1.544 2103900385 
EL MASNOU P0811700D 3.335 2103900354 
EL PRAT DE LLOBREGAT P0816800G 7.415 2103900355 
ESPARREGUERA P0807500D 3.210 2103900356 
FOGARS DE MONTCLÚS P0808000D 1.047 2103900357 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT P0810000J 27.307 2103900358 
LA POBLA DE CLARAMUNT P0816400F 1.218 2103900359 
LA TORRE DE CLARAMUNT P0828600G 1.369 2103900360 
LLIÇA DE VALL P0810700E 1.650 2103900361 
LLINARS DEL VALLES P0810500I 1.987 2103900362 
MARGANELL P0824200J 1.026 2103900363 
MATADEPERA P0811900J 1.926 2103900364 
MEDIONA P0812100F 1.231 2103900365 
ORPI P0815100C 1.015 2103900366 
RELLINARS P0817800F 1.077 2103900367 
SANT. ANDREU DE LA BARCA P0819500J 3.737 2103900368 
SANT JOAN DESPI P0821600D 4.388 2103900369 
SANT PERE SALLAVINERA P0818800E 218,18 2103900370 
SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 3.792 2103900371 
SANTA EULALIA RONÇANA P0824800G 1.724 2103900372 
SITGES P0827000A 3.910 2103900373 
SURIA P0827400C 1.590 2103900374 
TIANA P0828200F 1.878 2103900375 
VALLBONA D’ANOIA P0829200E 1.136 2103900376 

IMPORT TOTAL A REVOCAR 97.499,18  
 
Setè. REDUIR la despesa disposada per un import total de noranta-set mil quatre-
cents noranta-nou euros amb divuit cèntims (97.499,18.- EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40101/33400/46280 del pressupost de l’anualitat 2021.  
 
Vuitè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de 
Govern núm. 5 de data 9 de gener de 2020 (dispositiu cinquè) que va aprovar el 
Catàleg de serveis de l’any 2020 i el seu règim regulador, en el sentit que tot seguit es 
detalla: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Disminuir la quantia en noranta-set mil quatre-cents noranta-nou euros amb divuit 
cèntims (97.499,18.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40101/33400/46280 del pressupost de l’anualitat 2021 tot condicionant-ho a 
l’aprovació dels ajustaments comptables aprovats a l’acord anterior. 
 
Disminuir la quantitat en cinquanta-cinc mil cent cinquanta-tres euros amb seixanta-
set cèntims (55.153,67.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40101/33400/46280 del pressupost de l’anualitat 2021 com a conseqüència del 
decret del president delegat de l’Àrea de Cultura, de data 4 de març de 2021 que va 
aprovar, per delegació de la Presidència, l’acceptació de les renúncies presentades 
per diversos ens al fons de prestació “Activitats culturals de les Festes Majors” en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 (registre de resolucions 1877/2021). 
L’operació comptable d’ajustament del crèdit inicial és 2102900219. 

 
Novè. NOTIFICAR els presents acords als ens locals afectats per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, del Premi Frederic 
Roda de teatre corresponent a l’any 2021, mitjançant procediment de 
concurrència competitiva (Exp. núm. 2021/8941).- 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, mitjançant la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, té proposats entre els seus objectius principals impulsar el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial i assolir i consolidar un elevat grau de 
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania. 
 
Amb l’objectiu de potenciar la promoció i difusió dels artistes i creadors, l’Àrea de 
Cultura té previst procedir a la convocatòria del Premi Frederic Roda de teatre. 
 
L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic 
Roda de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la 
vida teatral catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, actor, director, pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
 
L’any 2021 la Diputació de Barcelona vol continuar impulsant el Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al mon local i als espais escènics municipals i, és en 
aquest sentit que, es proposa aprovar la convocatòria del Premi Frederic Roda de 
teatre. 
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El Premi d’enguany es veu afectat 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 aquestes bases, es produeix un 
perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més castigats a nivell 
econòmic. 
 
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). 
 
Atès que en aquesta Ordenança s’estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió subvencions i per extensió de premis 
de naturalesa subvencional, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès el que disposa a l’article 2.3 l’Ordenança General de Subvencions que considera 
que els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb 
concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de 
subvencions.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al Premi Frederic Roda de teatre és de VUIT 
MIL EUROS (8.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
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Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist 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, així com l’aprovació de la convocatòria de beques i premis de naturalesa 
subvencional, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la convocatòria (núm. 
202120215120012373), que incorpora les bases específiques, del Premi Frederic 
Roda de teatre corresponent a l’any 2021 mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 
CORRESPONENT A L’ANY 2021. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012373 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació.  
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Antecedents 
 
L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic Roda 
de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la vida teatral 
catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació Dramàtica de 
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Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, actor, director, 
pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
 
L’any 2018 la Diputació de Barcelona va voler donar un nou impuls al Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al món local i als espais escènics municipals, és en aquest 
sentit que va convocar el Premi Frederic Roda de teatre 2018. 
 
Seguint amb la línia iniciada, la Diputació de Barcelona proposa de nou aprovar les bases 
del Premi Frederic Roda de teatre 2021. 
 
3. Objecte i finalitat del premi 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar un text escrit en català amb la finalitat de donar suport als dramaturgs i a la seva 
obra. 
 
4. Beneficiaris 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors d’obres originals, majors de 18 anys. 
S’ha de concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 
 
5. Característiques del text 
 
5.1 Hi podran concórrer obres originals, inèdites i no estrenades en el moment de presentar 
la sol·licitud, que no hagin guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni estiguin en procés 
d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de presentar la sol·licitud. 
 
5.2 Les obres presentades hauran d’estar escrites en català i han de tenir una extensió 
mínima de 50.000 caràcters. 
 
5.3 El tema de l’obra és lliure. 
 
6. Quantia total de la dotació econòmica i consignació pressupostària 
 
6.1. La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 8.000 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48100. A aquesta quantitat s’aplicarà les 
retencions corresponents segons la legislació vigent. 
 
6.2 L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal 
d’editar el text de l’obra en català. 
 
7. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
7.1 Només podrà presentar-se un sol text per persona física. 
 
7.2 El text ha de ser inèdit, no ha d’haver estat premiat, ni estrenat. En el cas que l’obra 
s’hagi presentat en format de lectura, no es considerarà estrenada. 
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7.3 El text no pot haver estat presentat en edicions anteriors. 
 
8. Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar 
 
8.1 El termini de presentació de la sol·licitud i el text començarà l’endemà de la publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 15 de juliol 
de 2021. 
 
8.2 Les candidatures es presentaran online mitjançant un formulari específic de sol·licitud. 
 
8.3 La convocatòria i bases específiques, l’extracte de la convocatòria publicat al BOPB, el 
model de declaració responsable i el formulari de sol·licitud online es trobaran al lloc web de 
la Diputació de Barcelona https://www.diba.cat/es/web/cultura/premi-frederic-roda 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació de la sol·licitud on line i de 
la documentació requerida en aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de 
presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 
126, Barcelona), on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de 
Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a 
divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i 
condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda.pfredericroda@diba.cat, la tramesa efectuada 
abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
8.4 En el formulari de sol·licitud online s’hauran d’adjuntar tres documents: a) la declaració 
responsable amb signatura digital o hològrafa en format pdf, o jpg, b) una còpia del DNI, i c) 
el text de l’obra en format pdf. 
 
8.5 Les persones interessades hauran: 
 
 Emplenar el formulari de sol·licitud online amb les dades de la persona sol·licitant amb: 

nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon, adreça electrònica, pseudònim utilitzat per 
signar l’obra i breu ressenya de la seva trajectòria professional, literària o teatral. 
Aquesta sol·licitud no es farà arribar a la comissió tècnica, ni al jurat per tal de 
salvaguardar la identitat dels autors que presenten les obres. 

 
 Adjuntar la declaració responsable signada digitalment o hologràficament en què es 

manifesti: 
- que l’obra que es presenta és original, inèdita i no estrenada en el moment de 

presentar la sol·licitud; 
- que l’obra que es presenta no ha guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni es 

troba en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de 
presentar la sol·licitud; 

- que l’obra que es presenta no ha estat lliurada en edicions anteriors. 

https://www.diba.cat/es/web/cultura/premi-frederic-roda
https://www.diba.cat/web/registre
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- que el sol·licitant reuneix tots els requisits per obtenir la condició de beneficiari 
d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de 
Subvencions. 

 
 Adjuntar el text de l’obra. En el primer full del document haurà de constar el títol i el 

pseudònim de l’autor. No hi podrà constar el nom de l’autor. 
 
 Adjuntar una copia del DNI. 
 
8.6 La comissió tècnica no considerarà les propostes que no acompleixin amb aquests 
requisits i no es presentin en les dates establertes. 
 
9. Composició del jurat, avaluació i resolució 
 
9.1 Es constituirà una comissió tècnica del Premi formada per cinc persones de l’àmbit 
teatral més una persona que exercirà de secretari/a sense vot, tots ells seran membres de 
l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. Cada membre de la Comissió es llegirà 
totes les obres. La Comissió farà una primera valoració de les obres i elevarà una proposta, 
amb la selecció de sis obres, als membres del jurat. La composició nominativa de la 
comissió tècnica es farà pública oportunament al web de la Diputació de Barcelona. 
 
9.2 Per a la resolució del premi es convocarà a un jurat especialitzat, format per 4 membres, 
representants dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals de la demarcació 
de Barcelona, segons el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, 
d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, i presidit pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui. La composició nominativa 
d’aquest jurat es farà pública al web de la Diputació de Barcelona. 
 
9.3 El jurat comptarà amb la Gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, o 
persona en qui delegui, que actuarà com a secretaria del jurat amb veu però sense vot. 
 
9.4 El jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de 
vots, i proposarà l’adjudicació del Premi Frederic Roda de teatre. 
 
Els projectes seran avaluats en funció de la seva qualitat, originalitat, contemporaneïtat i per 
la utilització dels llenguatges més actuals. 
 
Cada membre del jurat votarà tres de les sis obres finalistes, l’obra que sumi més vots serà 
la guanyadora.  
 
9.5 En cas d’empat, es procedirà a una segona votació, on cada membre del jurat votarà per 
una obra d’entre les que han obtingut més vots. Si persisteix l’empat, decidirà el vot de 
qualitat del president. 
 
9.6 De la/les sessió/ns del jurat, se’n redactarà un acta, que signaran el president i la 
secretaria i on es farà constar el veredicte. 
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9.7 El règim de funcionament del jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
9.8 El jurat no pot declarar desert el premi. El jurat no pot declarar el premi ex-aequo. 
 
9.9 La resolució del jurat serà comunicada la primera quinzena de novembre de 2021. 
 
9.10 La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
10. Drets de la propietat intel·lectual i industrial 
 
10.1 Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels 
respectius projectes. 
 
10.2 Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que 
no existeixen drets previs de tercers sobre els projectes presentats a la convocatòria. 
 
10.3 Els autors concurrents, pel fet de ser-ho, certifiquen l’autoria del text que presenten i 
eximeixen a la Diputació de Barcelona de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de 
qualsevol altra infracció de la legislació vigent en la qual pogueren incórrer com a 
participants. 
 
10.4 Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin 
causar als drets de tercers amb la participació dels treballs que presentin i pels seus 
continguts i hauran d’indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis en què incorrin per 
l’incompliment de l’obligació abans descrita. 
 
11. Pagament i seguiment 
 
El Premi Frederic Roda serà lliurat a partir de la notificació de la resolució d’atorgament. 
 
Abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com emplenar la fitxa 
corresponent d’alta de tercers amb les dades bancàries per a fer-se la transferència. 
 
12. Obligacions 
 
L’obra premiada ha de fer constar en totes les seves edicions, i en tots els suports 
publicitaris i de difusió, el distintiu “1r Premi Frederic Roda de teatre. Edició 2021”. 
 
13. Publicitat del premi atorgat 
 
El premi atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria serà objecte de publicitat a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, també serà objecte de publicitat al web de la Diputació de Barcelona. 
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14. Obres presentades 
 
14.1 Una vegada resolta la convocatòria els arxius digitals, els documents i fitxers 
informàtics de les obres quedaran arxivats a l’expedient administratiu d’aquesta 
convocatòria. Tant els membres de la Comissió Tècnica com els del Jurat es fan 
responsables de l’eliminació dels documents que se’ls ha enviat per a la seva valoració. 
 
14.2 L’autor que ho desitgi podrà comunicar a la Diputació el seu interès perquè l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona incorpori la seva obra al Fons Literari d’Obres Teatrals (FLOT) i 
sigui considerada susceptible de ser publicada en la Col·lecció Quaderns de Teatre de 
l’ADB. 
 
15. Acceptació de termes i condicions 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases i 
condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les mateixes 
elaborades per la Diputació de Barcelona, així com la conformitat amb la decisió del jurat. 
 
16. Règim jurídic 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, 
de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
 
17. Resolució de conflicte 
 
La Diputació es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que sorgeixi en relació amb 
les bases. 
 
18. Protecció de dades 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de les 
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 
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Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre General,  
Rbla. Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del 
document que l’identifiqui.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5  de la Resolució 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“Extracte de l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 13 de 
maig de 2021 pel qual s’aprova la convocatòria que incorpora les bases específiques 
del Premi Frederic Roda de teatre corresponent a l’any 2021 mitjançant procediment 
de concurrència competitiva . 
 
Codi convocatòria: 202120215120012373 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a https://www.diba.cat/web/cultura/premi-frederic-roda 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors d’obres originals, majors de 18 anys. 
S’ha de concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 
 
 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar un text escrit en català amb la finalitat de donar suport als dramaturgs i a la seva 
obra. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 8.000 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48100. A aquesta quantitat s’aplicarà les retencions 
corresponents segons la legislació vigent. 
 
L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal d’editar 
el text de l’obra en català. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud i el text començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 15 de juliol de 
2021.” 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el modelari de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020, de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de VUIT MIL EUROS (8.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100 del pressupost de despeses de 2021. 
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Sisè. APROVAR la incorporació tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.” 
 

ANNEX III AL DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR LA CONVOCATÒRIA QUE 
INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 
CORRESPONENT A L’ANY 2021 MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA GESTIONADA PER LA GERENCIA DE SERVEIS DE CULTURA. 
 
“ 

Plantilla de sol·licitud de formulari on line 
 
Títol: Premi Frederic Roda de teatre 2021 
 
Dades del / de la sol·licitant 

Nom de l'element Obligatori Tipus Valors (separats per comes) 

Entradeta  Etiqueta 

Un cop aprovades la convocatòria i les 
bases del Premi Frederic Roda de teatre 
2021 voldria presentar el material que he 
preparat per a aquesta convocatòria. 
Codi convocatòria 12373/2021 

Nom i cognoms Sí Caixa de text  

DNI Sí Caixa de text (format 
numèric)  

Domicili Sí Caixa de text  
Població Sí Caixa de text  

Codi postal Sí Caixa de text (format 
numèric)  

Telèfon de contacte Sí Caixa de text (format 
numèric tel.)  

Adreça electrònica Sí Caixa de text  
 
Trajectòria professional, literària o teatral 
 
Nom de l'element Obligatori Tipus Valors (separats per comes) 
Breu descripció de la trajectòria 
professional, literària o teatral Sí Caixa de text Màxim: 800 caràcters 

 
Text presentat 
 
Nom de l'element Obligatori Tipus Valors (separats per comes) 
Títol de l’obra Sí Caixa de text  
Autor/a Si Caixa de text  
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Nom de l'element Obligatori Tipus Valors (separats per comes) 
Pseudònim Sí Caixa de text  
Extensió de l’obra 
(nombre de caràcters) Sí Caixa de text 

(format numèric)  

 
Documentació que s’adjunta a la sol·licitud 
 

Nom de l'element Obligatori Tipus Valors (separats per comes) 
Text de l’obra  Casella de selecció  
Declaració responsable  Casella de selecció  
Còpia del DNI  Casella de selecció  

Fitxer Sí  
Sol·licito l’admissió a la 
convocatòria del Premi Frederic 
Roda de teatre 

 
Protecció de dades 
 
Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la 
Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, i en 
compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a 
tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió 
documental de la Diputació de Barcelona. 
 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de 
les dades a la Seu electrònica, presencialment o per correu postal a les oficines 
del Registre. 
 
També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà 
qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la 
resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al 
web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.” 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
“CONVOCATÒRIA PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 2021 

 
Codi convocatòria: 12373/2021 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Nom i Cognoms DNI 
Títol de l’obra 
Pseudònim Extensió de l’obra 

(número de caràcters) 
 
DECLARA sota la seva responsabilitat : 
 
 que l’obra que es presenta és original, inèdita i no estrenada en el moment de presentar 

la sol·licitud. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://www.diba.cat/web/registre/
mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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 que l’obra que es presenta no ha guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni es troba 
en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de presentar la 
sol·licitud. 

 
 que l’obra que es presenta no ha estat lliurada en edicions anteriors. 
 
 Que el sota-signant reuneix tots els requisits per obtenir la condició de beneficiari d’acord 

amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions. 
 
I, perquè així consti, signo aquest escrit a                        el/l’    de                   de 2021. 
 

 

 
 

 
S’incorpora a la sessió el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP). 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Oficina del Pla Jove 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la concessió del recurs de suport tècnic “Equipaments juvenils 
municipals”, inclòs en el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/1182).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb 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 

Signatura del sol·licitant” 
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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. 

 
- 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 26 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Educació, 

Esports i Joventut, 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 d’Equipaments juvenils municipals 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: 
 
Tipologia 1: Pla d’usos 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT Codi XGL 

Ajuntament de 
Cardedeu P0804500G Equipaments juvenils 

municipals. La Paki 202110021775 21/Y/302409 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
P0806100D Espai Jove de 

Castellnou de Bages 202110019875 21/Y/302407 

Ajuntament de 
Castellolí P0806200B 

PLA D'USOS DE 
L'EQUIPAMENT 
JUVENIL 

202110019451 21/Y/302417 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H Realitzar un Pla d'usos 

de l'espai juvenil 202110022360 21/Y/302418 

Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E Endrecem l'Espai Jove 202110031584 21/Y/302416 

Ajuntament de 
la Garriga P0808700I 

DEFINICIO DELS USOS 
DEL NOU ESPAI 
JUVENIL 

202110021958 21/Y/302412 

Ajuntament de 
Granera P0809400E Ús, gestió i dinamització 

del Casal per al Jovent 202110027802 21/Y/302419 

Ajuntament de 
la Llacuna P0810300D FEM REALITAT 

L'ESPAI JOVE  202110019377 21/Y/302406 

Ajuntament de 
Montesquiu P0813000G Dinamització d'un local 

juvenil a Montesquiu 202110017024 21/Y/302410 

Ajuntament 
d'Òdena P0814200B Espai Jove 202110025109 21/Y/302411 

Ajuntament 
d'Olost P0814800I Dinamització del Local 

de Joves d'Olost 202110017471 21/Y/302405 
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Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT Codi XGL 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 
P0821400I PLA D'USOS 202110019220 21/Y/302415 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J Creació d'un equipament 

juvenil 2021  202110024618 21/Y/302408 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Foix 
P0828800C Participació T'Jove 202110017548 21/Y/302414 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G Pla d'usos. Equipaments 

juvenils 202110013930 21/Y/302413 

 
Tipologia 2: Pla de dinamització 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT Codi XGL 

Ajuntament 
d'Alella P0800300F Equipaments juvenils 

municipals 202110020795 21/Y/302392 

Ajuntament de 
Bigues i Riells P0802300D Projecte de gestió del 

nou espai jove 202110018919 21/Y/302397 

Ajuntament de 
Casserres P0804800A Gestió del nou Espai 

Jove de Casserres 202110020858 21/Y/302386 

Ajuntament de 
Gelida P0809000C Espai Jove 202110024845 21/Y/302393 

Ajuntament del 
Masnou P0811700D Equipaments juvenils 

municipals 202110030154 21/Y/302395 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E Dinamització del local 
MésKJove 202110028178 21/Y/302387 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E Dinamitzem el Lokal jove 202110030584 21/Y/302399 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 
Pla de dinamització del 
Casal del Jovent de 
Prats de Lluçanès 

202110014440 21/Y/302396 

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D 

PLA DE DINAMITZACIÓ 
CASAL DE JOVES DE 
RIPOLLET 

202110024263 21/Y/302389 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D L'Annex Espai Jove 202110031280 21/Y/302400 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D PASSA A L'ACCIÓ 202110019453 21/Y/302388 
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Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT Codi XGL 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H Consolidant Can Sansa 202110032675 21/Y/302391 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F Equipaments juvenils 
municipals 202110021861 21/Y/302394 

Ajuntament de 
la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 
pla dinamització 
equipament juvenil La 
Torre 

202110021914 21/Y/302390 

Ajuntament de 
Viladecavalls P0830100D Dinamització de l'Altell 202110021747 21/Y/302398 

 
Tipologia 3: Diversificació de les persones usuàries 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT Codi XGL 

Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola 
P0816100B Punt Jove actiu 202110023279 21/Y/302402 

Ajuntament de 
Moià P0813700B 

Projecte de diversificació 
de les persones usuàries 
de l'Espai Jove La 
Pólvora 

202110015585 21/Y/302401 

Ajuntament de 
Puig-reig P0817400E Dinamització de l'Espai 

Jove de Puig-reig  202110025832 21/Y/302404 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Pla de diversificació del 
Casal de Joves de Sant 
Feliu de Llobregat  

202110017354 21/Y/302403 

 
Tipologia 4: Pla de comunicació 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT Codi XGL 

Ajuntament 
d'Argentona P0800900C 

Pla de comunicació als 
Equipaments Juvenils de 
l'Ajuntament d'Argentona 

202110028674 21/Y/302385 

Ajuntament de 
Calaf P0803100G Comunicació amb el Calaf 

Jove 202110022824 21/Y/302383 

Ajuntament de 
Navarcles P0813900H Marca Katna 202110031235 21/Y/302384 
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Puntuació de les sol·licituds: 
 
Tipologia 1: Pla d’usos 
 

Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i 
claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
Cardedeu 35  60 95 

35 punts per ser ens 
local amb població de 
10.001 a 50.000 hab. 
60 punts per actuació 
perfectament 
exposada, justificada i 
planificada 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
40 60 100 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
60 punts per actuació 
perfectament 
exposada, justificada i 
planificada 

Ajuntament de 
Castellolí 40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 
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Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i 
claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
l'Esquirol 40 30 70 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
30 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i la 
planificació 

Ajuntament de 
la Garriga 35 45 80 

35 punts per ser ens 
local amb població de 
10.001 a 50.000 hab. 
45 punts per actuació 
perfectament 
exposada, però no és 
clara la justificació i/o 
la planificació 

Ajuntament de 
Granera 40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 

Ajuntament de 
la Llacuna 40 60 100 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
60 punts per actuació 
perfectament 
exposada, justificada i 
planificada 

Ajuntament de 
Montesquiu 40 45 85 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
45 punts per actuació 
perfectament 
exposada, però no és 
clara la justificació i/o 
la planificació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i 
claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament 
d'Òdena 40 45 85 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
45 punts per actuació 
perfectament 
exposada, però no és 
clara la justificació i/o 
la planificació 

Ajuntament 
d'Olost 40 60 100 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
60 punts per actuació 
perfectament 
exposada, justificada i 
planificada 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 
40 30 70 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
30 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i la 
planificació 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
40 60 100 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
60 punts per actuació 
perfectament 
exposada, justificada i 
planificada 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Foix 
40 30 70 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
30 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i la 
planificació 
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Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i 
claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
Vacarisses 40 30 70 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
30 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i la 
planificació 

 
Tipologia 2: Pla de dinamització 
 

Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en termes 
de concepció, 
planificació, 

execució i claredat 
expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament 
d'Alella 40 30 70 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
30 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i 
la planificació 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 
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Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en termes 
de concepció, 
planificació, 

execució i claredat 
expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
Casserres 40 60 100 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
60 punts per 
actuació 
perfectament 
exposada, justificada 
i planificada 

Ajuntament de 
Gelida 40 30 70 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
30 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i 
la planificació 

Ajuntament 
del Masnou 35 30 65 

35 punts per ser ens 
local amb població 
de 10.001 a 50.000 
hab. 
30 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i 
la planificació 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

40 60 100 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
60 punts per 
actuació 
perfectament 
exposada, justificada 
i planificada 
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Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en termes 
de concepció, 
planificació, 

execució i claredat 
expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 

Ajuntament de 
Ripollet 35 60 95 

35 punts per ser ens 
local amb població 
de 10.001 a 50.000 
hab. 
60 punts per 
actuació 
perfectament 
exposada, justificada 
i planificada 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 
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Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en termes 
de concepció, 
planificació, 

execució i claredat 
expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
35 60 95 

35 punts per ser ens 
local amb població 
de 10.001 a 50.000 
hab. 
60 punts per 
actuació 
perfectament 
exposada, justificada 
i planificada 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

40 45 85 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
45 punts per 
actuació 
perfectament 
exposada, però no és 
clara la justificació i/o 
la planificació 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
dels Horts 

35 30 65 

35 punts per ser ens 
local amb població 
de 10.001 a 50.000 
hab. 
30 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i 
la planificació 

Ajuntament de 
la Torre de 
Claramunt 

40 45 85 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
45 punts per 
actuació 
perfectament 
exposada, però no és 
clara la justificació i/o 
la planificació 
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Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en termes 
de concepció, 
planificació, 

execució i claredat 
expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
Viladecavalls 40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 

 
Tipologia 3: Diversificació de les persones usuàries 
 

Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i 
claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 
40 30 70 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
30 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i la 
planificació 

Ajuntament de 
Moià 40 45 85 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
45 punts per actuació 
perfectament 
exposada, però no és 
clara la justificació i/o 
la planificació 
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Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i 
claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
Puig-reig 40 15 55 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
15 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
35 30 65 

35 punts per ser ens 
local amb població de 
10.001 a 50.000 hab. 
30 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i la 
planificació 

 
Tipologia 4: Pla de comunicació 
 

Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i 
claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament 
d'Argentona 35 15 50 

35 punts per ser ens 
local amb població de 
10.001 a 50.000 hab. 
15 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però és 
clara la justificació o 
la planificació 
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Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 

de menor 
població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i 
claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
Calaf 40 45 85 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
45 punts per actuació 
perfectament 
exposada, però no és 
clara la justificació i/o 
la planificació 

Ajuntament de 
Navarcles 40 30 70 

40 punts per ser ens 
local amb població 
fins a 10.000 hab. 
30 punts per actuació 
insuficientment 
exposada, però sent 
clara la justificació i la 
planificació 

 
Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes 
corresponents per dur a terme l’execució 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

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. 
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5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per manca de 
recursos: 
 
Tipologia 1: Pla d’usos 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau P0819800D Club Jove a SBG 202110031495 

Ajuntament de 
Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C Gestió de l'espai 
Mont-Jove 202110023403 

Ajuntament de 
Talamanca P0827700F 

Creació d'un local 
social per al jovent 

de Talamanca 
202110024583 

 
Tipologia 2: Pla de dinamització 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT 

Ajuntament de Cercs P0826800E 

Elaboració de 
projectes relatius a 
la concepció, l'ús, la 

gestió i la 
dinamització 

d'equipaments 
juvenils 

202110029133 

Ajuntament de 
Navàs P0814000F Dinamitzant El Raig 202110012006 
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Puntuació de sol·licituds:  
 

Tipologia 1: Pla d’usos 
 

Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 
municipis amb 
menys població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 
planificació, 

execució i claredat 
expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació 
criteris de 
valoració 

Ajuntament de 
Sant 
Bartomeu del 
Grau 

40 0 40 

40 punts per ser 
ens local amb 
població fins a 
10.000 hab. 
0 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada i no és 
clara la 
justificació ni la 
planificació 

Ajuntament de 
Santa 
Margarida de 
Montbui 

35 0 35 

35 punts per ser 
ens local amb 
població de 
10.001 a 50.000 
hab. 
0 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada i no és 
clara la 
justificació ni la 
planificació 

Ajuntament de 
Talamanca 
 

40 0 40 

40 punts per ser 
ens local amb 
població fins a 
10.000 hab. 
0 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada i no és 
clara la 
justificació ni la 
planificació 
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Tipologia 2: Pla de dinamització 
 

Ens 

Nombre 
d’habitants de 

l’ens local, amb 
priorització dels 
municipis amb 

menys població 

Grau de qualitat 
tècnica de 

l’actuació, en 
termes de 
concepció, 

planificació, 
execució i claredat 

expositiva 

Puntuació 
total 

Aplicació 
criteris de 
valoració 

Ajuntament 
de Cercs 
 

40 0 40 

40 punts per ser 
ens local amb 
població fins a 
10.000 hab. 
0 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada i no és 
clara la 
justificació ni la 
planificació 

Ajuntament 
de Navàs 
 

40 0 40 

40 punts per ser 
ens local amb 
població fins a 
10.000 hab. 
0 punts per 
actuació 
insuficientment 
exposada i no és 
clara la 
justificació ni la 
planificació 

 
Revisades les sol·licituds i un cop aplicats íntegrament i exclusivament els criteris de 
valoració que consten en el Catàleg i els requisits de concessió i comprovat el 
compliment de les condicions de concertació, les sol·licituds s’han de desestimar per 
insuficiència de recursos. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment de les condicions de concertació: 
 

Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT 

Motivació de la 
desestimació 

Ajuntament 
de Carme P0804700C Projecta't l'espai 202110023612 

L’equipament no 
té un ús exclusiu 
per part de les 
persones joves 
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Ens NIF Actuació Núm. Registre 
inicial PMT 

Motivació de la 
desestimació 

Ajuntament 
de Castellcir 

 

P0805400I 
 

Equipaments 
juvenils 

municipals - 
Sala Sant 
Andreu 

202110026945 
 

L’equipament no 
té un ús exclusiu 
per part de les 
persones joves 
No es disposa 
d'una partida 

econòmica en el 
pressupost 
destinada a 
l'equipament 

Ajuntament 
de Gallifa 

 

P0808600A 
 

Activació de 
l'Espai 

Polivalent 

202110029577 
 

L’equipament no 
té un ús exclusiu 
per part de les 
persones joves 

Ajuntament 
de Premià 

de Dalt 
 

P0823000E 
 

Pla de 
comunicació del  

PIJ La Fletxa 

202110016977 
 

L’equipament no 
té un ús exclusiu 
per part de les 
persones joves 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Martorelles 
 

P0825600J 
 

Adequació espai 
lledoner com 
equipament 

juvenil municipal 

202110032516 
 

L’equipament no 
té un ús exclusiu 
per part de les 
persones joves 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Palautordera 
 

P0825900D 
 

Can Rahull, 
espai cultural i 

juvenil 

202110013678 
 

L’equipament no 
té un ús exclusiu 
per part de les 
persones joves 

Ajuntament 
de Tiana 

 

P0828200F 
 

Creació d'un pla 
d'usos nou 

Espai Jove de 
Tiana 

202110032320 
 

L’equipament no 
té un ús exclusiu 
per part de les 
persones joves 

 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G Tècnic Oficina 

Pla Jove 202110031009 

Tàcit, en no 
respondre el 

requeriment en 
el termini 
establert 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Consell Comarcal 
de l'Anoia P5800006H 

Pla de 
Comunicació 
Anoia Jove 

202110028393 

Tàcit, en no 
respondre el 

requeriment en 
el termini 
establert 

Ajuntament de 
Pujalt P0817500B 

Redacció del 
projecte d'alberg 

municipal de 
Pujalt 

202110030814 

Exprés, l’ens 
destinatari ha 
presentat un 

escrit de 
desistiment en 

data: 
10/03/2021 

 
Setè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. 
 
Vuitè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. 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.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
26.- Dictamen pel qual es proposar, pel delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit a favor de l'entitat Associació SUSOESPAI, Creació i 
Salut Mental (Exp. núm. 2020/182).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de juliol de 

2020, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202020195120011533) de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, 
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Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2020.  

2. En virtut de la resolució esmentada es va concedir una subvenció a l’entitat 
Associació SUSOESPAI, Creació i Salut Mental, amb NIF G65075384, per un 
import de 3.647,27 € i per al desenvolupament del projecte ACCIÓART. 

3. En data 1 de desembre de 2020, l’entitat Associació SUSOESPAI, Creació i Salut 
Mental va presentar sol·licitud de renúncia a la subvenció atorgada. 

4. En data 10 de desembre de 2020 s’aprova el Decret de renúncia de la subvenció 
atorgada. 

5. Des de la Unitat Econòmica de la Gerència de Serveis de Benestar Social, al 
procedir a la revisió de la justificació presentada per l’Associació SUSOESPAI es 
posa de manifest que la renúncia havia estat efectuada a la subvenció atorgada per 
l’Àrea de Presidència, segons consta en escrit presentat en data 1 de desembre de 
2020 i en conseqüència s’ha procedit a l’aprovació d’un Decret que deixa sense 
efecte el decret de renúncia aprovat en data 10 de desembre de 2020. 

6. D’acord amb les Instruccions de Control Intern de la Diputació de Barcelona 2021. 
Annex 4 relatiu a les instruccions sobre reconeixements de crèdit, es podran 
imputar a càrrec del pressupost de despeses de l’exercici corrent, obligacions de 
despeses que s’hagin realitzat en anys anteriors. 

7. Respecte a la despesa 3.647,27.-€, objecte de reconeixement de crèdit, existeix 
consignació pressupostària en l‘exercici corrent, així com, també existia consignació 
pressupostària adequada i suficient en l’anterior exercici, havent-se realitzat dita 
despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 5, apartats a) i b) de l’Annex 4 de les Instruccions de Control Intern de la 

Diputació de Barcelona per a l’any 2021. 
2. La Base 50 de les d’execució del pressupost per a l’any 2021. 
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
(publicada al BOPB de 19.12.2019). 

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

 
ACORDS 

 
Primer. RECONÉIXER EL CRÈDIT a favor a l’entitat Associació SUSOESPAI, Creació 
i Salut Mental, per un import de tres mil sis-cents quaranta-set euros amb vint-i-set 
cèntims (3.647,27.-€) per fer front al pagament de l’import justificat correctament de la 
subvenció atorgada en el marc de la convocatòria 202020195120011533, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2020, per al desenvolupament del projecte 
ACCIÓART. 
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres mil sis-cents quaranta-set 
euros amb vint-i-set cèntims (3.647,27.-€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60103/23101/48903, del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’interessat.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Marc conceptual i línies estratègiques de l'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0007004).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha elaborat un 

nou Marc Conceptual que proposa una reconceptualització de les polítiques socials 
i els àmbits d’intervenció de l’Àrea amb l’objectiu d’oferir un suport als municipis de 
la província més integral, flexible i, sobretot, proper a la realitat social i amb 
capacitat de donar respostes eficients i vertebradores d’equitat social i territorial. 

 
2. A partir d’aquest marc conceptual, es plantegen les línies estratègies de l’Àrea 

connectades amb els grans reptes socials, és a dir, amb aquelles problemàtiques 
estructurals que en el marc de la pandèmia de la COVID-19 s’han fet encara més 
emergents i urgents.  

 
3. En aquest context, es planteja establir un full de ruta per acompanyar els municipis 

de la província de Barcelona en l’impuls de polítiques socials innovadores i 
transformadores que permetin atendre les situacions d’emergència social i sanitària 
i, alhora, promoure lògiques d’intervenció comunitària que reforcin la igualtat i la 
cohesió social en uns municipis més sostenibles i cuidadors. Amb aquesta finalitat, 
han nascut les set línies estratègiques i els cinc projectes singulars i transformadors 
que es presenten en aquest document per impulsar una nova visió de les polítiques 
socials en l’àmbit local. 

 
4. Aquest document presenta: 
 

 Un marc conceptual com a base integrada de les polítiques socials que formen 
part de l’Àrea. En aquest marc conceptual es defineixen les polítiques i els 
àmbits d’intervenció i com s’interrelacionen, així com el tipus d’activitats que es 
duen a terme, per tal de dissenyar posteriorment una estratègia d’actuació de 
l’Àrea que reculli els diferents àmbits d’intervenció d’una manera coherent i 
eficaç. D’aquesta manera es pretén generar també un marc de referència a fi 
d’enfortir les polítiques locals de cohesió social des d’un enfocament integral i 
multidimensional, d’acord amb els principis de l’Agenda 2030.  
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 Unes línies estratègiques que defineixen el full de ruta i les prioritats per al 
present mandat 2020-2023 basats en aquest marc conceptual i en una lectura de 
la situació derivada de la COVID-19. Es presenten una anàlisi del context, una 
proposta de set línies estratègiques per a la reactivació social i cinc projectes 
transformadors que, de manera singular, flexible i transversal, aborden reptes 
per a la cohesió social.  

 
5. Aquest procés, impulsat des de la coordinació de l’Àrea, s’ha treballat mitjançant 

entrevistes i grups de debat amb personal directiu i tècnic de l’Àrea i també amb 
professionals d’altres àrees de la corporació. Així mateix, s’ha incorporat la visió de 
persones expertes del món acadèmic i professionals de municipis de la província de 
Barcelona que treballen en els àmbits dels serveis socials, el consum, la salut 
pública, la igualtat, la convivència i la diversitat, que han participat en un procés de 
diagnosi estratègica de l’Àrea.  

 
6. Atès que aquest Marc conceptual va ser publicat per l’editorial Diputació de 

Barcelona (Col·lecció “Eines”, Sèrie “Benestar i Ciutadania”), abans que el Ple de la 
Diputació, en la sessió de data 29 d’abril de 2021, aprovés el canvi de denominació 
de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, que passà a anomenar-se Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social. 

 
7. Per aquest motiu, en l’edició publicada del Marc conceptual, totes les referències 

efectuades a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar s’han d’entendre 
efectuades a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
presidència, adopti el següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el Marc Conceptual i línies estratègiques de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el text que es 
reprodueix a continuació: 
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Presentació  
 
Aquest document proposa una reconceptualització de les polítiques socials i els àmbits 
d’intervenció de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona amb 
l’objectiu d’oferir un suport als municipis de la província més integral, flexible i, sobretot, proper 
a la realitat social i amb capacitat de donar respostes eficients i vertebradores d’equitat social i 
territorial.  
 
A partir d’aquest marc conceptual, el document planteja les línies estratègiques de l’Àrea 
connectades amb els grans reptes socials, és a dir, amb aquelles problemàtiques estructurals 
que en el marc de la pandèmia de la COVID-19 s’han fet encara més emergents i urgents.  
 
En aquest context, ens plantegem establir un full de ruta per acompanyar els municipis de la 
província de Barcelona en l’impuls de polítiques socials innovadores i transformadores que 
permetin atendre les situacions d’emergència social i sanitària i, alhora, promoure lògiques 
d’intervenció comunitària que reforcin la igualtat i la cohesió social en uns municipis més 
sostenibles i cuidadors. Amb aquesta finalitat, han nascut les set línies estratègiques i els cinc 
projectes singulars i transformadors que presentem en aquest document per impulsar una nova 
visió de les polítiques socials en l’àmbit local.  
 
El document és fruït de les reflexions, els debats i les anàlisis que l’equip directiu i el personal 
professional de la Diputació de Barcelona han compartit amb l’àmbit acadèmic i els municipis 
de la província, en una experiència que vol ser un punt de partida per promoure debats i 
estratègies compartides i enriquides des d’un coneixement divers i creatiu. 
 
Vull agrair i reconèixer les aportacions de tothom que ha participat en aquest procés, que 
espero que puguem seguir enfortint en el futur per assolir una reactivació social als municipis 
de la província de Barcelona que ha de ser sobretot transformadora i inclusiva.  
 

LLUÏSA MORET SABIDÓ 
Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

Diputació de Barcelona 
 
Introducció 
 
Aquest document és el resultat d’un procés de reflexió i reconceptualització de les polítiques de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, que integra les gerències de serveis d’Igualtat i 
Ciutadania; Benestar Social; Salut Pública i Consum i els Serveis Residencials d’Estades 
Temporals i Respir. El document presenta: 
 

 Un marc conceptual com a base integrada de les polítiques socials que formen part de 
l’Àrea. En aquest marc conceptual es defineixen les polítiques i els àmbits d’intervenció i 
com s’interrelacionen, així com el tipus d’activitats que es duen a terme, per tal de 
dissenyar posteriorment una estratègia d’actuació de l’Àrea que reculli els diferents 
àmbits d’intervenció d’una manera coherent i eficaç. D’aquesta manera es pretén 
generar també un marc de referència a fi d’enfortir les polítiques locals de cohesió social 
des d’un enfocament integral i multidimensional, d’acord amb els principis de l’Agenda 
2030.  
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 Unes línies estratègiques que defineixen el full de ruta i les prioritats per al present 
mandat 2020-2023 basats en aquest marc conceptual i en una lectura de la situació 
derivada de la COVID-19. Es presenten una anàlisi del context, una proposta de set 
línies estratègiques per a la reactivació social i cinc projectes transformadors que, de 
manera singular, flexible i transversal, aborden reptes per a la cohesió social.  

 
Aquest procés, impulsat des de la coordinació de l’Àrea, s’ha treballat mitjançant entrevistes i 
grups de debat amb personal directiu i tècnic de l’Àrea i també amb professionals d’altres àrees 
de la corporació. Així mateix, s’ha incorporat la visió de persones expertes del món acadèmic i 
professionals de municipis de la província de Barcelona que treballen en els àmbits dels serveis 
socials, el consum, la salut pública, la igualtat, la convivència i la diversitat, que han participat 
en un procés de diagnosi estratègica de l’Àrea. Durant tot el procés també s’ha comptat amb 
l’assessorament de Fernando Fantova, consultor expert en polítiques socials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El marc conceptual 
 
En relació amb el marc conceptual volem explicar el sentit que donem a les paraules o els 
termes principals que usem per anomenar els contextos en què s’actua, els assumptes que 
s’aborden i allò que es pretén aconseguir. 
 
Per tant, el marc conceptual intenta especificar: 
 

 El significat que assumim o proposem per als principals conceptes que utilitzem com a 
referència per actuar.  

 La manera i els esquemes en què s’articulen, s’ordenen o s’interrelacionen.  
 

Aquest procés té lloc, fonamentalment, en dos sentits:  
 

 En relació amb les activitats o els processos que es duen a terme, mitjançant els quals 
s’aporta valor públic.  

 En relació amb les matèries o els assumptes sobre els quals es té responsabilitat o 
competència.  

 

Aquest document presenta: 
 El marc conceptual de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de 

Barcelona, que defineix: 
 Tipus d’activitats i processos d’intervenció. 
 Polítiques i àmbits d’intervenció i la seva interrelació. 

 
 El full de ruta de l’Àrea per al mandat actual, que incorpora: 

 Anàlisi del context en relació amb la pandèmia de la COVID-19. 
 Línies i objectius estratègics. 
 Projectes transformadors. 
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Les paraules amb què anomenem les accions han de servir perquè les activitats flueixin 
adequadament i desemboquin en la consecució dels efectes desitjats en relació amb les 
matèries d’intervenció. 

 
1.1. Activitats i processos 
 
1.1.1. Definició i tipologia 
 
Les activitats que duen a terme tant la Diputació de Barcelona com els ens locals donen 
resposta a les demandes, les necessitats, les aspiracions i els drets de la ciutadania, en el cas 
de la Diputació canalitzats a través de les demandes dels governs locals de la província. Per 
tant, és important definir els conceptes que esdevenen l’objectiu i el marc de referència de 
qualsevol activitat: 
 

 Demandes: peticions expresses dirigides, de forma directa o indirecta, a les entitats 
locals o a la Diputació mateixa.  

 Necessitats: mancances cobertes mitjançant un recurs, producte o servei, o bé un 
instrument que permeti desenvolupar potencialitats i capacitats de les persones.  

 Aspiracions: finalitats o efectes que les persones busquen per millorar la seva qualitat 
de vida i que no sempre es tradueixen en necessitats o demandes. 

 Drets: titularitats reconegudes per l'ordenament jurídic en forma de béns o atencions 
exigibles, fins i tot davant de la justícia.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les activitats i els processos de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació 
de Barcelona donen resposta a demandes, necessitats, aspiracions i drets de la 
ciutadania, canalitzats a través de les demandes i propostes dels municipis i ens locals.  
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El mateix model de treball en xarxa de la Diputació de Barcelona respon a la satisfacció de les 
demandes, les necessitats, les aspiracions i els drets de la ciutadania en estreta col·laboració 
amb els ens locals de la província de Barcelona. Així, la ciutadania expressa les seves 
necessitats (però també les demandes, les aspiracions i els drets) al municipi, com a 
administració més propera. Aquest, al seu torn, les trasllada a la Diputació en forma de 
prioritats. La corporació, com a ens supralocal, tradueix aquesta priorització en diferents 
recursos tècnics, econòmics, tecnològics i formatius; els posa a disposició dels ens locals i 
aquests, al seu torn, els tradueixen en polítiques públiques adreçades a millorar la qualitat de 
vida de la ciutadania. 
 
Amb l’objectiu, doncs, de donar resposta a demandes, necessitats, aspiracions i drets, es 
configuren de manera general les administracions públiques, que són conjunts estables de 
processos estructurats. Podem distingir cinc tipus d’activitats o processos en el sí de les 
organitzacions:  
 

 Activitats operatives, que desemboquen directament en la ciutadania (portadora de 
necessitats, demandes, aspiracions o drets), o bé, en el cas de la Diputació de 
Barcelona, s’adrecen als ens locals, com a destinataris de l’acció supralocal. Per 
exemple, la prestació del Servei Local de Teleassistència seria una activitat operativa, 
però també les activitats adreçades al personal tècnic municipal o a les persones amb 
responsabilitats polítiques dels ens locals (per exemple, un assessorament o una 
formació).  

 
 Activitats de suport tècnic, que contribueixen al bon funcionament de les activitats 

operatives i els aporten coneixement, com ara la realització de proves pilot, l’elaboració 
de models de referència o programes marc, etc. Per tant, des d’aquest enfocament, un 
procés de suport tècnic en el marc de la Diputació de Barcelona (i de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social) seria, per exemple, enfortir el coneixement del personal tècnic de la 
corporació que assessora els ens locals. Aquest coneixement podria venir d’una 
formació a l’equip professional de la Diputació, d’una mentoria o de documentació 
generada amb processos de cocreació entre, per exemple, personal tècnic de la 
Diputació i dels ens locals i altres agents.  
 

 Activitats de suport administratiu, que existeixen de forma similar en el conjunt 
d’organitzacions i aporten informació, a més d’altres recursos complementaris per fer les 
activitats operatives. Per exemple, el suport a la gestió del catàleg de serveis de la 
Diputació de Barcelona.  

 
 Activitats de gestió, que contribueixen a la coordinació de l'organització i a la 

consecució, la cura i la utilització dels recursos. Per exemple, en el marc de la Diputació 
de Barcelona, l’organització interna del treball o la coordinació de programes i serveis al 
territori.  

 
 Activitats de govern, de direcció política global i estratègica de l'organització per 

acomplir amb la missió des de la identitat institucional pròpia, com ara l’elaboració del 
Pla d’actuació de mandat o de projectes estratègics.  
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1.1.2. Activitats i processos a la Diputació de Barcelona i, en concret, a l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social 
 
La Diputació de Barcelona es pot entendre com una xarxa de municipis (i altres ens locals) 
configurada institucionalment amb entitat pròpia com a administració d'àmbit provincial que 
vertebra la resposta a les demandes, les necessitats, les aspiracions i els drets de la 
ciutadania, partint de la diversitat institucional dels ens locals.  
 
Per tant, la Diputació vol garantir l'equitat en l'exercici dels drets de totes les persones i 
impulsar un desenvolupament comunitari i territorial equilibrat i sostenible sobre la base del 
coneixement i la innovació. 
 
La Diputació de Barcelona i les seves àrees assumeixen diferents funcions: 
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El finançament no s’ha considerat com una funció, sinó com un instrument per al foment o la 
realització d’altres funcions. 
 
L'eficiència institucional de la Diputació i de les seves àrees rau, en gran part, en l'encert 
estratègic i en la visió a l'hora de decidir en quines matèries s’han de prestar serveis directes a 
la ciutadania i en quines altres cal donar suport (i de quin tipus) als ajustaments, quan s’ha de 
construir coneixement o fer lobby, etc.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per fer aquestes activitats, la Diputació disposa d’una caixa d’eines: 

L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, com a organització pública, duu a terme 
activitats operatives (prestar serveis a la ciutadania i també als ens locals o als seus 
equips professionals i responsables polítics), així com activitats internes de suport a les 
activitats operatives (suport tècnic o generació de coneixement, suport administratiu i 
de gestió) i activitats de govern o direcció estratègica. 
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1.2. Matèries o àmbits d’intervenció 
 
1.2.1. Definició i tipologia 
 
Una vegada definits els tipus d’activitats que la Diputació de Barcelona duu a terme, distingim 
les matèries o els àmbits d’intervenció en funció de la tipologia de polítiques públiques.  
Les polítiques públiques poden ser sectorials o transversals: 
 

 Les polítiques sectorials tenen com a objecte un bé d'interès universal per a tothom 
(com ara l’educació, la salut, la seguretat, etc.) i es doten amb estructures que deriven en 
l'atenció directa a persones i comunitats i són presents a escala territorial, és a dir, en la 
proximitat.  
 
En el marc de les polítiques sectorials trobem (a més de polítiques econòmiques, 
mediambientals, culturals, etc.) les polítiques socials, que són aquelles que es 
comptabilitzen quan es parla de "despesa social" i que acostumen a ser sanitat, 
educació, serveis socials, garantia d’ingressos o subsistència material -com ara les 
pensions o les rendes mínimes-, habitatge i ocupació.  
 

 Les polítiques transversals són aquelles que parteixen tant de les aspiracions de 
diferents sectors de la població com dels eixos de desigualtat de les persones dins la 
societat perquè cada pilar o política sectorial els atengui, els doni resposta i garanteixi la 
igualtat. 
 
Les polítiques transversals, en general, no ofereixen serveis directament a les persones -
no desemboquen en la ciutadania-, sinó que busquen influir sobre els àmbits sectorials a 
través de regulacions normatives, plans, xarxes d’agents, accions de recerca i 
sensibilització, informació, formació, assessorament, mediació, incentius i sancions, i 
avaluacions d’impacte, entre d’altres.  
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No acostuma a haver-hi polítiques sectorials i transversals pures. Així, d’una banda, les 
polítiques sectorials tenen una incidència transversal (per exemple, en l’àmbit local ha pres 
força l’enfocament de la salut en totes les polítiques, de manera que amb estratègies de treball 
transversal o bé intersectorial es prenen en consideració els efectes que les actuacions de 
diferents àmbits tenen sobre la salut) i, de l’altra, les polítiques transversals es doten, de 
vegades, amb estructures d'atenció directa adreçades a les persones o les comunitats, com, 
per exemple, els serveis d’acollida per a persones migrades o els recursos d’atenció a dones i 
persones LGTBI.  
 
És cabdal identificar al més aviat possible l'enquadrament conceptual i organitzatiu dels 
problemes socials. Així, per exemple, la violència masclista és atesa pels àmbits sectorials com 
la policia, la salut, l’habitatge o els serveis socials (des d’una atenció de proximitat polivalent o 
especialitzada). I alhora, les polítiques transversals d’igualtat i diversitat sexual i de gènere 
vetllen per l'adequació i la millora d'aquesta atenció sectorial, però també es doten de serveis 
específics d'atenció a les violències masclistes desplegats com a polítiques sectorials, amb 
estructures al territori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les polítiques o matèries poden ser: 
 
 Sectorials: cobreixen una necessitat universal (per exemple, educació, salut, 

seguretat, serveis socials, cultura, etc.) i donen serveis o prestacions a les 
persones. Es doten amb estructures i tenen presència territorial.  

 
 Transversals: parteixen tant de les aspiracions de diferents sectors de la població, 

com dels eixos de desigualtat perquè cada pilar o política sectorial els atengui, els 
doni resposta i garanteixi la igualtat. En general, no ofereixen serveis a les 
persones, sinó que vetllen perquè tots els serveis sectorials incorporin aquesta 
perspectiva, tot i que hi ha excepcions (per exemple, els serveis d’abordatge 
integral de les violències masclistes que es configuren com a política sectorial en el 
marc de les polítiques de gènere).  
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1.2.2. Les interrelacions d’aquestes matèries o àmbits 
 
Ens preguntem ara com es relacionen entre si totes aquestes matèries o àmbits.  
 
Quant a les polítiques transversals, aquestes influeixen sobre les sectorials mitjançant els 
instruments esmentats (plans, xarxes d’agents, formació, etc.). A més a més, les mateixes 
polítiques transversals es relacionen entre si gràcies a l’enfocament interseccional que té en 
compte la interacció entre les diferents diversitats i entre els múltiples eixos de discriminació 
(per exemple, les polítiques per a dones amb discapacitat o migrades). 
 
Pel que fa a les polítiques sectorials, és important tenir identificades les parcel·les de necessitat 
que cada una cobreix (educació, habitatge, salut, consum o d’altres). Un cop definits aquests 
perímetres de la intervenció, es produeixen dos processos d’integració: 
 

 La integració vertical o intrasectorial, dins d'una mateixa política sectorial, és a dir, entre 
les intervencions més primàries (basades en la proximitat i la polivalència) i les 
especialitzades (amb més distància geogràfica, però més específiques). Per exemple, 
l'encaix entre els serveis socials bàsics (de competència local) i els especialitzats (de 
competència autonòmica) o l'encaix entre l'atenció primària o l’especialitzada en l’àmbit 
de la salut.  

 La integració horitzontal o intersectorial entre diferents polítiques sectorials, sovint 
impulsada per una o diverses polítiques transversals. Un exemple seria la integració 
social i sanitària en l'atenció a la dependència. En aquest cas no només s’integren dos 
sectors (el social i el sanitari), sinó que també intervé la política transversal de diversitat 
funcional en cerca de la millor resposta. Si, a més a més, hi afegim la mirada de gènere 
o de cicle de vida, estaríem parlant d’interseccionalitat. Un altre exemple d’integració 
intersectorial podria ser una política d’atenció a la pobresa energètica compartida des 
dels sectors de consum, subsistència material i serveis socials.  

 
Cal tenir en compte que aquest procés d’integració horitzontal o vertical es pot produir en 
nivells diferents. 
 

 En un primer nivell no es produeix cap integració, sinó que hi ha uns serveis 
compartimentats que funcionen de forma independent (un model adreçat a les persones 
que només necessiten identificar clarament els serveis als quals s’han de dirigir).  

 En un segon nivell hi ha un treball en xarxa (que contempla protocols de derivació o 
itineraris, intercanvis d’informació entre professionals i interoperabilitat d’informació) per a 
les persones que necessiten acompanyament per transitar o moure’s d’un servei a un 
altre.  

 En un tercer nivell hi ha una coordinació que permet la gestió de cas i en la qual 
intervenen professionals de sectors o serveis diferents per atendre una persona.  

 En el darrer nivell es produeix la integració plena. S’ofereix un servei integrat, adequat 
per a les persones que necessiten recursos de diferents sectors. Per exemple, el cas 
d’una nena hospitalitzada durant un temps perllongat que rep a cures sanitàries, 
assistència personal, educació, allotjament, alimentació i oci a l’hospital. 
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El repte es troba en la governança dels diferents processos d’interrelació i integració de les 
polítiques, ja que trobem instruments diferents (per exemple, taules intersectorials, plans 
comunitaris, plans d'inclusió i projectes de ciutat amigable, educadora, intel·ligent, socialment 
responsable, cuidadora, accessible o sostenible, entre d’altres). Per això, és important revisar i 
racionalitzar els instruments de governança local o d’intervenció multidimensional per donar 
una millor resposta a les demandes, les necessitats, les aspiracions i els drets de les persones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3. Matèries o àmbits d’intervenció a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
 
L'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social aplega bona part de les polítiques considerades "socials" 
(tant sectorials com transversals) i, per tant, conceptes com ara cohesió social o la sostenibilitat 
social són els que la defineixen més bé, ja que reflecteixen la interrelació positiva entre les 
persones que conformen les comunitats i societats als territoris des de la diversitat, l’equitat i la 
inclusió social.  
 

Les polítiques transversals i sectorials s’interrelacionen de diferents maneres, com: 
 
 Interseccionalitat: té en compte els eixos de discriminació, així com les 

necessitats, les demandes, les aspiracions i els drets, i com aquests 
s’interrelacionen. La mirada interseccional esdevé un pas més, doncs, respecte 
de la mirada transversal.  

 
 Intersectorialitat: relació entre polítiques o serveis sectorials diferents (per 

exemple, serveis socials i salut, educació i cultura, etc). Aquesta relació es pot 
produir a través d’un treball en xarxa en què es comparteixen informació i 
protocols; una coordinació o gestió conjunta de cas, o fins i tot una integració 
plena o un servei integrat.  
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En aquesta mateixa línia, en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, concerneix 
especialment a l'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social tot allò relacionat amb la sostenibilitat 
social, com ara la fi de la pobresa; la igualtat de gènere i l’empoderament de dones i nenes; la 
salut i el benestar al llarg de la vida; la inclusió social i la resiliència de les comunitats; la fi de 
les desigualtats socials i d’altres aspectes com l’aigua neta i el sanejament o la producció i el 
consum responsables.  
 
També cal tenir present que el conjunt de matèries de les quals l’Àrea s'ocupa comparteixen un 
caràcter fortament comunitari en la mesura que s'aborden en clau de proximitat. Un abordatge 
comunitari és preventiu, ja que s’orienta cap a les causes, i requereix una aliança entre les 
administracions de proximitat i les entitats i xarxes del tercer sector social, d’acord amb el que 
estableix l’ODS 17 de l’Agenda 2030.  
 
En aquest context, la missió de l’Àrea és promoure la garantia i l’accessibilitat dels drets 
socials, civils i de ciutadania, tal com es concreta en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023, en 
què es parla de “garantir la salut pública, el benestar, l’autonomia personal, l’atenció en 
situacions de necessitat, així com la inclusió i la promoció socials; vetllar perquè els municipis 
esdevinguin espais de garantia de drets i d’oportunitats, d’igualtat, lliures de discriminació i 
respectuosos amb la diferència i la diversitat al llarg del cicle de vida, considerant les 
necessitats de les persones en totes les edats i circumstàncies”1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des d’aquest enfocament social i comunitari orientat als drets socials, civils i de ciutadania, a 
l'Àrea operen quatre polítiques socials transversals que són igualtat i diversitat sexual i de 
gènere, igualtat i diversitat generacional, igualtat i diversitat funcional i igualtat i diversitat 
cultural. També hi operen quatre polítiques socials sectorials, que corresponen als serveis 
socials, una part de la subsistència material (és a dir, els ajuts d'urgència i altres prestacions 
dels serveis socials que conceptualment formen part de la garantia d’ingressos), les polítiques 
de salut pública i les de protecció de les persones consumidores i usuàries. També hi operen 
polítiques intersectorials i interseccionals, com la convivència, la inclusió social, l’estratègia de 
salut en totes les polítiques i el suport a les persones cuidadores. Les definim a continuació.  
 

                                                      
1 Pla d’actuació de mandat 2020 - 2023 Una estratègia municipalista per a un desenvolupament 
sostenible: 
https://www.diba.cat/documents/329519160/329986452/PAM+20-23+post+covid.pdf/9a991540-
2f17-4366-bc5e-def093d3914f 

L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona: 
 Engloba gran part de les polítiques socials. 
 S’orienta a la cohesió social i a la sostenibilitat social en el marc de l’Agenda 2030 

de les Nacions Unides. 
 Desenvolupa matèries amb un fort component comunitari i preventiu, estrenyent 

aliances amb el tercer sector social.  
 Treballa per garantir drets socials, civils i de ciutadania pel que fa a la igualtat, el 

reconeixement de la diversitat i la no-discriminació, i la protecció i la inclusió social.  
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1.2.3.1. Polítiques transversals de l’Àrea 
 
Les polítiques socials transversals tenen com a finalitat: 
 

 Garantir la igualtat tenint en compte la igualtat d'oportunitats (en els punts de partida), de 
tracte (en els processos o itineraris) i de resultats (en els punts d'arribada). En el mateix 
sentit, es podria parlar d'equitat, que parteix de les diferències per transformar les 
desigualtats. 

 
 Treballar per la no-discriminació, entesa com a restricció o relegació en l'exercici de drets 

basada en característiques o situacions de les persones, fet que pot esdevenir, en 
moltes ocasions, maltractament o violència. Per tant, es treballa especialment per la 
prevenció i atenció als maltractaments i les violències.  

 
 Evitar l’exclusió social derivada d’una situació de discriminació estructural cap a una part 

determinada de la població.  
 
 Reconèixer la diversitat com a eix de relació, identitat i empoderament.  
 
 Treballar en la promoció de la convivència, així com en l’accés i la interacció positiva a 

l'espai públic, els equipaments i les comunitats de veïnatge de forma eminentment 
comunitària. 

 
 Promoure la ciutadania entesa com a exercici dels drets per a tothom i com a aspiració 

compartida per totes les persones i els col·lectius en risc o situació de discriminació que 
busquen la igualtat o l’equitat. 

 
 Garantir el dret al temps i promoure polítiques d’usos del temps. 
 
 Promoure l’enfocament interseccional en les polítiques públiques.  
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Les quatre polítiques socials transversals de l’Àrea són: 
 

 Igualtat i diversitat sexual i de gènere: polítiques que aborden les desigualtats entre 
dones i homes i les polítiques contra les discriminacions en l’accés als drets per raó de 
sexe, gènere o orientació sexual, així com polítiques per a l’abordatge de totes les 
formes de violències masclistes (inclosa la LGTBI-fòbia) i també per a la 
corresponsabilitat i el reconeixement social de les cures. 

 
 Igualtat i diversitat generacional: polítiques transversals que busquen la igualtat i la 

no-discriminació en funció de l'edat (discriminació per l'edat), així com aquelles 
adreçades a un col·lectiu poblacional definit per l'edat (com ara la infància, l’adolescència 
o les persones grans). També són aquelles que s'ocupen de les transicions entre edats 
(per exemple, el trànsit a la vida adulta o l’emancipació o bé l’envelliment); les polítiques 
de cicle de vida o intergeneracionals (que busquen la solidaritat, l’intercanvi i la 
cooperació entre generacions), i les que es formulen en clau de repte demogràfic.  

 
 Igualtat i diversitat funcional: polítiques transversals que busquen la igualtat i la no-

discriminació en funció de la capacitat (capacitisme), així com les de promoció de 
l'autonomia funcional i la vida independent, i de prevenció de la limitació funcional, de la 
discapacitat i de la dependència funcional. 

 
 Igualtat i diversitat cultural: polítiques transversals que busquen la igualtat i la no-

discriminació (racisme, xenofòbia) en funció de l'atribució a una identitat racial 
determinada, l'origen geogràfic, les creences, la nacionalitat o la pertinença a una 
comunitat ètnica, lingüística o religiosa o, en general, cultural. Per tant, busquen 
respectar les diferències i avançar cap a una societat intercultural amb una interacció 
plena del conjunt de la població (convivència). Així mateix, també inclouen itineraris que 
comencen per l’acollida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social operen quatre polítiques transversals d’igualtat i 
diversitat: 
 
 Sexual i de gènere: igualtat de drets, d’oportunitats i d’accés als recursos i serveis 

entre homes i dones i per a les persones LGTBI. 
 Generacional: atenció a col·lectius definits per l’edat (persones grans, infància, 

adolescència), cicle de vida i enfocament intergeneracional.  
 Funcional: autonomia personal i no-discriminació.  
 Cultural: no-discriminació, acollida i interculturalitat. 
 
Aquestes polítiques transversals es caracteritzen per:  
 
 Garantir la igualtat i l’equitat. 
 Lluitar contra la discriminació, el maltractament i les violències.  
 Promoure la inclusió i evitar l’exclusió social.  
 Reconèixer la diversitat.  
 Promoure la ciutadania i la convivència. 
 Aportar l’enfocament interseccional a les polítiques públiques.  
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1.2.3.2. Polítiques sectorials de l’Àrea 
 
Les polítiques socials sectorials de l’Àrea tenen com a finalitat: 
 

 Garantir el benestar, la salut i la protecció social. 
 
 Proporcionar una atenció directa a les persones (o específicament als equips 

professionals i responsables polítics dels ens locals que ofereixen atenció i serveis a la 
ciutadania) i alhora fer activitats comunitàries i preventives en el seu àmbit (per exemple, 
una intervenció comunitària per a la promoció d’hàbits saludables). Per això, se’ls dota 
amb equips de treball i models d’intervenció propis.  

 
 Incorporar la mirada de les diversitats i desigualtats en la mesura que estan afectades 

per les polítiques transversals.  
 
Les quatre polítiques socials sectorials de l'Àrea són: 
 

 Salut pública: subconjunt o part de les polítiques de salut que inclou, en l’àmbit local: 
 

 Protecció de la salut, que incorpora, per exemple, les inspeccions d'establiments de 
restauració (seguretat alimentària) o la sanitat ambiental.  

 
 Promoció de la salut, que inclou la sensibilització i formació per a l'adquisició i el 

manteniment d'hàbits saludables i, especialment, la dimensió transversal i 
intersectorial de la política de salut (“salut en totes les polítiques”), que busca 
maximitzar la contribució de la resta de polítiques a la salut de les persones i que està 
prenent força en l’àmbit local.  

 
 Serveis socials: els serveis socials es poden definir com a cures i altres suports per 

a la «interacció» de les persones, entesa com l'ajust dinàmic entre l'autonomia per a 
les decisions i activitats de la vida diària o quotidiana i les relacions primàries de 
caràcter familiar i comunitari. És a dir, l’encaix entre el que la persona pot fer per si 
mateixa i els suports personals i socials que requereix.  

 
Els serveis socials són, doncs, un sector de la política social que ha d’atendre de 
forma universal la necessitat d’acompanyament en el desenvolupament personal i la 
integració comunitària; el suport per dur a terme les activitats bàsiques de la vida 
diària, i la protecció de la infància i l’adolescència i d’algunes persones amb 
discapacitat o malalties mentals que no són plenament autònomes. No obstant això, 
sovint encara funcionen com a xarxa residual que atén la població més vulnerable en 
tots els sectors (allotjament, alimentació o altres), tot i que les persones en risc o en 
situació d’exclusió social haurien de poder trobar resposta a les seves necessitats en 
els àmbits sectorials respectius (educació, alimentació, salut, seguretat, ocupació, 
habitatge, mobilitat, cultura i altres). Només en els casos en què l’allotjament o altres 
prestacions siguin una part complementària de la intervenció social es poden 
considerar part dels serveis socials.  
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 Subsistència material: ens referim a prestacions i ajuts econòmics puntuals per a la 
subsistència (com ara l'alimentació, el vestit, els subministraments energètics o, fins i 
tot, l’habitatge) que actualment assumeix el sistema de serveis socials en concepte 
d’ajudes d’urgència i que complementen les polítiques de garantia d’ingressos (és a 
dir, les pensions contributives i no contributives i els ingressos o rendes mínimes). Per 
tant, encara que recaiguin en els serveis socials, són una petita part de la política 
sectorial de garantia d’ingressos o subsistència material i per això es proposa una 
diferenciació conceptual i organitzativa entre els serveis socials i la garantia de la 
subsistència.  

 
 Consum: polítiques que consisteixen en l’ajut o la protecció de les persones en els 

actes de consum mitjançant activitats de control de productes i serveis, de mediació 
en consum i de defensa dels drets bàsics de les persones consumidores i usuàries, 
especialment les més vulnerables, i també de les persones autònomes i les 
microempreses en relació amb temes com les asseguradores o els serveis bàsics. 
També fan sensibilització i formació sobre el consum responsable, a més de fomentar 
l'associacionisme de les persones consumidores i usuàries, amb especial atenció a 
persones en una situació més vulnerable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3.3. Polítiques intersectorials i interseccionals de l’Àrea 
 
Recordem que les polítiques transversals es relacionen entre si en clau d’interseccionalitat i les 
sectorials, per la integració intersectorial.  
 
Sobre el punt de partida de les polítiques transversals i sectorials i d’acord amb el marc de 
treball dibuixat per les agendes globals com l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible 
o la Nova Agenda Urbana, l’Àrea assumeix el repte de transformar aquestes polítiques i 
avançar cap a un enfocament multidimensional que vetlli per la integralitat i una visió holística 
de la cohesió social. Aquesta perspectiva multidimensional persegueix la sostenibilitat de les 
mesures adoptades i una coordinació millor entre els diferents departaments i serveis implicats.  
 

A l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social operen quatre polítiques socials sectorials: 
 
 Salut pública: protecció i promoció de la salut.  
 Serveis socials: cures i suports per promoure l’autonomia personal i la integració 

comunitària.  
 Subsistència material: ajuts i prestacions d’urgència social d’àmbit local.  
 Consum: control de productes i serveis, mediació i defensa dels drets de les 

persones consumidores i usuàries.  
 
Aquestes polítiques sectorials es caracteritzen per:  
 
 Garantir el benestar, la salut i la protecció social. 
 Proporcionar serveis o prestacions a les persones en la proximitat del territori. 
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Des d’aquest punt de vista, en l’Àrea operen polítiques multidimensionals, des d’una visió 
intersectorial, interseccional o ambdues, com ara:  
 

 Polítiques de foment de la convivència i el dret a la ciutat, que des d’una mirada 
transversal i interseccional treballen per la no-discriminació, la prevenció de les 
violències i la cohesió social amb diferents eines, com les taules de convivència, la 
mediació ciutadana, el treball comunitari, les polítiques d’usos del temps, les mesures 
alternatives a la sanció econòmica i altres mesures restauratives, etc. 

 
 Polítiques de foment de la inclusió social, que inclouen les dinàmiques de coordinació 

intersectorial per garantir la cobertura de les necessitats, les demandes, les aspiracions i 
els drets de totes les persones, especialment d’aquelles que estan en situació d’exclusió, 
en els diferents sectors (habitatge, sanitat, serveis socials, educació i altres). També 
incorporen l’enfocament transversal i interseccional per evitar l’exclusió social per motius 
de discriminació directa o estructural pel fet de pertànyer a un segment poblacional 
determinat i promouen la participació i el reconeixement de la diversitat en totes les 
esferes de la vida. Per exemple, els plans locals d’acció comunitària inclusiva, els plans 
d’interculturalitat, els plans d’igualtat de gènere de ciutadania, etc. 

 
 Polítiques de promoció de la salut en totes les polítiques. L’estratègia de “salut en totes 

les polítiques” busca les sinergies i els efectes positius per a la salut i per a l’equitat en 
salut en tots els sectors de les polítiques públiques. En aquest sentit, per exemple, el 
projecte d’entorns urbans saludables de la Diputació de Barcelona respon a una 
coordinació intersectorial que incorpora les matèries de salut pública, urbanisme i medi 
ambient, entre d’altres.  

 
 Polítiques de suport a les persones cuidadores amb els Serveis Residencials d’Estades 

Temporals i Respir per a persones grans i amb discapacitat intel·lectual, que ofereixen, 
de manera intersectorial, una atenció social i sanitària a les persones usuàries, així com 
un acompanyament a les persones cuidadores i les famílies.  

 
 
 
 
 
 
 

Des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social es vol promoure la governança 
transversal, interseccional i intersectorial de les polítiques socials locals, amb més 
connexió entre els àmbits, i de les estratègies d’innovació, coneixement i flexibilitat 
organitzativa. La finalitat és donar una millor resposta a les demandes, les necessitats, 
les aspiracions i els drets de la ciutadania des de l’equitat i la vertebració territorial a la 
província de Barcelona. 
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2. Les línies estratègiques 
 
A partir del marc conceptual de l'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de 
Barcelona, s’ha fet una lectura de la situació derivada de la COVID-19 per tal de desenvolupar 
unes línies estratègiques que orientin l'actuació de l'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social en el 
mandat present. 
 
2.1. Les polítiques socials abans de la pandèmia: diagnòstic i visió 
 
El marc conceptual de l'Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social expressa una visió i fa una aposta 
davant la cruïlla estratègica en què es trobaven les polítiques socials ja abans de la pandèmia. 
Canvis socials tan rellevants com la longevitat o la digitalització de molts processos econòmics i 
socials representen un repte d'enorme complexitat que requereix estratègies que, en lloc d’un 
creixement inercial i acumulatiu, fomentin l'emprenedoria i l’experimentació, així com 
l’escalament i desescalament, de manera intel·ligent, flexible, complexa, transparent, 
col·laborativa i participativa. 
 
En aquesta cruïlla estratègica el marc conceptual de l'Àrea aposta, fonamentalment, per: 
 

 Intentar construir els serveis socials com un pilar d'intervencions i serveis universals i 
extreure’n el fragment de garantia d'ingressos per a la subsistència material que 
segueixen contenint. 

 Estructurar les polítiques que parteixen de les diversitats i les desigualtats de les 
persones dins la societat com a polítiques transversals. En l'àmbit local aquestes 
polítiques treballen, en bona mesura, sota el paraigua de l'acció comunitària.  
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 Buscar sinergies entre el sistema de polítiques professionalitzades i institucionalitzades i 
l’àmbit de les relacions primàries o comunitàries. 

 Unir les polítiques sectorials i transversals en un model integrat de governança 
intersectorial i interseccional de les polítiques socials. 

 
 
 
 
 
 
2.2. Una lectura de la situació i de les perspectives que s'obren amb la pandèmia de la 
COVID-19 
 
La pandèmia de la COVID-19 pot ser percebuda com un esdeveniment que, tot i que 
inicialment ha afectat de forma singular la salut (i la supervivència) de moltes persones i els 
sistemes sanitaris públics, ha desencadenat efectes pràcticament en totes les persones, tots 
els àmbits de la vida i tots els subsistemes socials a escala local i global, si bé de manera 
diferent i desigual. 
 
En relació amb les polítiques socials i, específicament, amb l'àmbit d'acció de l'Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, en aquesta situació d'emergència general 
s’observen tres tipus de fortes tensions (que generen amenaces i oportunitats): 
 

 

L’objectiu és establir línies estratègiques per a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social en 
el context de la COVID-19, d’acord amb el marc conceptual de l’Àrea i basades en un 
enfocament innovador i de governança entre les polítiques transversals i les sectorials. 
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En cadascun d’aquests eixos de tensió es generen disjuntives, com per exemple: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
S’identifiquen, també, alguns problemes o reptes emergents més tangibles, relacionats amb 
cadascun d'aquests tres eixos (encara que tots ells es poden vincular amb els tres tipus de 
tensions): 
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L'envergadura i la intensitat d'aquestes tensions, disjuntives i reptes emergents difícilment pot 
deixar inamovible la nostra arquitectura de benestar. No obstant això, la situació que estem 
vivint pot ser també una finestra d'oportunitat per a la millora i la innovació en les polítiques 
públiques i en la vida social. 
 
Finalment, hem de tenir en compte la naturalesa altament política i ideològica de conflictes, 
debats i decisions de futur que estan travessats per concepcions, valors i cosmovisions que fan 
referència a models de societat, com ara la subsistència material, les cures, el 
desenvolupament comunitari, el tipus d'ocupació, les tecnologies, els sectors d'activitat que es 
consideren estratègics, les iniquitats de gènere, la soledat no desitjada, la bretxa 
intergeneracional, les migracions i el racisme, les violències masclistes, el control social, el 
maltractament a les persones grans, el dret a l'habitatge, l'ordenació del territori i d'altres.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. La reactivació econòmica i social: com entendre-la i com actuar 
 
El context actual exigeix treballar per a la reactivació econòmica i social. Algunes de les claus 
giren a l’entorn de: 
 

 La sinergia entre la localització i la digitalització (tenint sempre en compte la bretxa i el 
risc d'exclusió digitals).  

 Un enfocament proactiu i innovador per a la conservació i la reactivació del teixit 
productiu i per a la recuperació de feina remunerada, atenent els eixos de qualitat i les 
desigualtats. 

 Una transformació de la vida quotidiana (cures, llar, veïnat, espai públic, comunitat), amb 
menys pes relatiu de l'ocupació remunerada com a font d'ingressos i d’inclusió social, 
sense oblidar la necessitat d'ubicar-se en un nou context geoestratègic global. 

 
En aquest escenari es proposen alguns criteris o principis generals d'actuació: 
 

 La necessària contribució de tots els àmbits, subsistemes, nivells o agents al procés de 
reactivació econòmica i social a diferents escales (local, autonòmica, estatal, europea i 
global). 

 L’impuls del màxim consens polític i social que sigui possible per a les estratègies i 
accions. 

 La cerca de l'eficiència i eliminació de les duplicitats i dels processos que no afegeixen 
valor suficient o que no són prou sinèrgics. 

 El foment i aprofitament de la flexibilitat i la capacitat d'innovació de tots els agents, 
entenent que s'ha d'avançar en clau de transformació. 

 Una política, una gestió i una actuació basades en el coneixement, les millors pràctiques 
i les evidències, treballant a partir d'experiències pilot i escalant-les i desescalant-les en 
una dinàmica d'assaig i error. 

 Processos i estructures multiagent i en xarxa. 
 Processos i productes multicanal en què interactuen la dimensió física-corporal-territorial 

i la virtual-telemàtica-digital. 

La pandèmia de la COVID-19 ha alterat tres eixos de les polítiques socials: 
 
 Sistema-comunitat: el paper i el pes dels serveis públics, d’una banda, i el de les 

estructures familiars i comunitàries, de l’altra, per respondre a necessitats com les 
cures, la soledat, la prevenció de maltractaments, etc.  

 Territori-centre: divisió de responsabilitats entre l’atenció més bàsica, preventiva i 
generalista al territori i l’atenció especialitzada i centralitzada en relació a les cures, 
la salut, la subsistència material, etc.  

 Sectorial-intersectorial: grau d’implicació de diferents sectors o bé respostes 
coordinades de forma intersectorial (sociosanitàries, socioeducatives, etc.) a 
realitats com l’envelliment, la convivència o les violències masclistes. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. La centralitat i la funcionalitat noves de les polítiques socials en la reactivació 
 
En crisis i processos de reactivació anteriors s'ha entès la divisió funcional de les polítiques 
públiques de la manera següent: 
 

 Polítiques de protecció social, més aviat considerades com a "polítiques passives", en 
clau de lliurament de recursos econòmics i d'atenció. 

 Polítiques d'estímul econòmic, de caràcter keynesià, en què les administracions 
públiques es converteixen en demandants de béns i serveis (especialment en la 
generació d'infraestructures) a fi de salvar i reactivar les estructures empresarials i 
l'ocupació. 

 
No obstant això, actualment s'imposa un canvi de paradigma, fonamentalment perquè és 
necessari incorporar la perspectiva ambiental, juntament amb l’econòmica i la social, però 
també perquè els poders públics han de combinar intel·ligentment instruments de control, 
regulació, coneixement, provisió, relació i promoció en l'economia globalitzada, digitalitzada i 
financeritzada. I perquè cal considerar la resiliència de l'esfera familiar i comunitària com a 
lògica bàsica d'humanització i construcció de tot tipus d'estructures socials. 
 
En el nou paradigma, que té com a referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, les decisions o mesures no es poden justificar o legitimar 
únicament pel seu impacte sobre una de les dimensions (econòmica, social o ambiental) o 
sobre un únic bé (la salut, l’ocupació, les cures, l’alimentació, la participació, l’allotjament o 
altres), sinó que han de ser necessàriament sinèrgiques. En definitiva, es tracta de reconèixer i 
potenciar la complementarietat entre els drets socials i els drets civils. 
 
En termes generals, en el procés de reactivació calen mesures o propostes de política social 
que, simultàniament: 
 

 Contribueixin a l'enfortiment del teixit de relacions primàries a les comunitats i, 
consegüentment, a una vida més segura, saludable i sostenible als domicilis, veïnats i 
barris. 

 Serveixin per consolidar i crear ocupació de qualitat, especialment per a persones amb 
menys qualificació acadèmica i amb més probabilitat de ser expulsades de sectors que 
travessaran especials dificultats. 

 Impulsin processos de recerca científica, desenvolupament tecnològic, innovació social, 
ocupacions de més qualitat i més diversificació productiva i autonomia dels territoris. 

 

En el procés de reactivació econòmica i social són necessaris la contribució de tots els 
àmbits i agents; el màxim consens polític i social possible; eficiència i eliminació de 
duplicitats i de processos sense valor afegit; flexibilitat, innovació i coneixement; i 
processos en xarxa i multicanal (físics-telemàtics). 
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En aquest context, l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona vol 
passar de ser un instrument que proporciona ajudes econòmiques a ser un instrument valuós 
que vertebra polítiques i territoris amb un impacte en termes d'equitat i eficiència. Podríem 
utilitzar un símil per explicar-ho: tenim una casa construïda, ben fonamentada, però a la qual li 
calen reformes perquè s’adeqüi a les necessitats dels edificis moderns, eficients i sostenibles 
del segle XXI. Hem de dissenyar i planificar aquestes reformes perquè donin resposta a les 
noves demandes, necessitats i realitats i, per tant, no reconstruirem la casa que teníem sinó 
que, en bona mesura, farem una altra casa, la que necessitarem en el futur. En definitiva, ens 
hem de reconnectar amb la vida, amb les necessitats i aspiracions de la ciutadania, amb els 
aspectes essencials de la nostra tasca, i transformar les pràctiques i estructures de manera que 
siguin més flexibles i fortes en el futur i més capaces d'anticipar-se als fenòmens i donar-los 
resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Línies estratègiques per a la reactivació social 
 
Recordem que la missió de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social és promoure la garantia i 
l’accessibilitat dels drets socials, civils i de ciutadania pel que fa a la igualtat, el reconeixement 
de la diversitat i la no-discriminació, i la protecció i la inclusió social.  
 
D’acord amb aquesta missió, el marc conceptual i el context social actual, l'Àrea es proposa set 
línies estratègiques:  
 

1. Enfortir el sistema de garantia d’ingressos i subsistència material des dels ens locals. 
2. Promoure l’acció comunitària per a la igualtat, la salut i la convivència inclusiva. 
3. Impulsar la intervenció social, els serveis socials i les cures a la comunitat. 
4. Promoure estratègies integrals i transversals per fer front a les desigualtats i 

discriminacions de gènere. 
5. Promoure ciutats i pobles més saludables i resilients. 
6. Avançar en el coneixement i la innovació social. 
7. Promoure una estructura organitzativa basada en la cooperació, la flexibilitat i la mirada 

transversal. 
 
Les cinc primeres línies estratègiques tenen a veure directament amb reptes emergents que 
afecten la ciutadania i alhora representen un impuls per a la reestructuració eficient de les 
polítiques socials. 
 
Aquestes línies parteixen de cinc aproximacions al voltant de les polítiques socials: el lliurament 
de recursos econòmics per a la subsistència material, l’acció comunitària, la intervenció social, 
la transversalitat i la protecció de la salut pública.  
 

En el procés de reactivació, les dimensions econòmica, social i ambiental són 
sinèrgiques, en línia amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i en aquest context 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona vol ser un instrument 
vertebrador de polítiques socials amb un impacte en termes d’equitat i eficiència per 
garantir els drets socials, civils i de ciutadania. 
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En primer lloc, d’una banda, se separa la intervenció social, que es fa sobretot (però no només) 
als serveis socials i es basa en un diagnòstic tècnic i la prescripció facultativa, del lliurament de 
recursos (financers o materials) per a la subsistència, que es basa en la comprovació 
administrativa i digitalitzada de la manca de recursos. De l’altra, la triangulació es completa 
amb un tercer eix, el d'acció comunitària, en el qual encaixen bona part de les polítiques 
transversals i intersectorials i l'acció més preventiva, així com l'exercici dels drets civils. 
Aquesta estructura triangular és flexible, però és fonamental que l'acció local de garantia de 
subsistència no engoleixi l'acció comunitària i la intervenció social. 
 
En segon lloc, una quarta línia fa referència a l’acció transversal com a estratègia d’intervenció 
en polítiques públiques, més enllà de la que té lloc en el marc de l’acció comunitària i, en 
aquest cas, amb el focus en l’equitat sexual i de gènere. Finalment, una cinquena línia fa 
referència als instruments de protecció de la salut pública.  
 
Les dues línies estratègiques restants són més instrumentals i internes. Cal un motor potent (en 
xarxa interna i externa) de generació, coproducció, gestió, transferència i aplicació de 
coneixement que permeti idear, dissenyar i executar respostes noves o millorades als reptes de 
futur. Alhora, cal avançar en l'experimentació i reestructuració organitzativa de l'Àrea a fi de 
permetre maniobrabilitat i fluïdesa per abordar aquests reptes.  
 

 
 
A continuació s'expliquen les set línies estratègiques i els seus objectius. 
 
2.5.1. Enfortir el sistema de garantia d’ingressos i subsistència material des dels ens 
locals 
 
El que va començar com una emergència sanitària està afectant i afectarà de manera 
sostinguda, profunda i de vegades molt aguda les possibilitats de cobrir les necessitats de 
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subsistència material de moltes persones. És fonamental que tothom pugui accedir a 
l’alimentació, la roba, l’habitatge i els subministraments de la llar d’acord amb un model sòlid de 
garantia de subsistència distanciat dels serveis socials i, especialment, de les persones 
professionals de la intervenció social.  
 
2.5.1.1. Avançar en la construcció i implementació d'un model de garantia de la 
subsistència material  
 
Es tracta de formular un model universal, integrat, flexible, eficient i mixt en el qual la garantia 
de la subsistència material de tota la població (fonamentalment alimentació, roba, habitatge i 
subministraments de la llar) compti amb: 

 
 Les prestacions econòmiques públiques de garantia de subsistència (pensions, ajudes, 

rendes mínimes, exempcions, deduccions o altres). (Vegeu el punt 2.5.1.2.) 
 
 El compromís dels àmbits empresarials corresponents (alimentari, tèxtil, energètic o 

altres), dinamitzats pels serveis de consum, que defensen l'exercici dels drets de les 
persones consumidores i usuàries per a l’accés, en aquest cas, a béns i serveis bàsics.  

 
 Les iniciatives solidàries i comunitàries, veïnals o associatives, orientades a la sobirania, 

l’empoderament, la innovació, l’ajuda mútua, l’assistència i la reivindicació pel que fa a la 
subsistència material. Si bé en aquest àmbit la responsabilitat és pública, aquestes 
iniciatives són un espai potent per a l’acció i la participació ciutadanes.  

 
2.5.1.2. Fomentar i consolidar la gestió integrada de prestacions i exempcions 
econòmiques  
 
Cal que la gestió i la tramitació de prestacions i exempcions econòmiques per a la subsistència 
material siguin integrades i eficients i recaiguin en personal administratiu. Si hi ha personal dels 
serveis socials que col·labora en aquestes tasques és preferent que no ho faci com a personal 
professional de la intervenció social. 
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Així mateix, per a la gestió d’aquestes prestacions s’han d’usar aplicacions i plataformes 
informàtiques i digitals amb una lògica de simplificació i interoperabilitat entre els diferents 
nivells de prestacions. 
 
2.5.1.3. Fer front a la feminització de la pobresa i a la precarietat 
 
L’abordatge de la pobresa amb un model de garantia de la subsistència material ha d’assegurar 
la inclusivitat i l’accessibilitat, però també s’ha de complementar amb accions específiques que 
incloguin la perspectiva de gènere en l’abordatge de la pobresa i la precarietat, per mitjà de 
programes i actuacions que fomentin valors de transformació social i polítiques de redistribució 
d’oportunitats reals per a la millora del benestar de les dones des d’un enfocament 
empoderador, feminista i interseccional (famílies monomarentals, infància, dones grans soles, 
migrades, trans, gitanes, amb diversitat funcional, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2. Promoure l’acció comunitària per a la igualtat, la salut i la convivència inclusiva 
 
Es tracta de teixir, promoure i enfortir processos d'acció comunitària als veïnats, barris i 
municipis de la província Barcelona, des d’un enfocament multiagent (veïns i veïnes juntament 
amb serveis públics, tercer sector, comerç de proximitat i altres agents), intersectorial, 
interseccional i transversal, és a dir, basat en la governança integrada del benestar.  
 
En aquest sentit, es proposa un impuls a l’acció comunitària com a eix vertebrador de les 
polítiques socials, amb vocació transversal, orientada a la dimensió relacional de les persones i 
a l’empoderament de la ciutadania en el si de la comunitat i cridada a cocrear i formar part de 
les diferents polítiques sectorials. 

Un primer procés estratègic és separar les prestacions locals de garantia de 
subsistència dels serveis socials, amb personal administratiu i plataformes 
informàtiques d’interoperabilitat entre els diferents nivells de prestacions. Alhora, els 
serveis de consum s’han d’enfortir en la defensa dels drets per a l’accés a béns i 
serveis bàsics. I també calen accions per incorporar la perspectiva de gènere en 
l’abordatge de la pobresa. 
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2.5.2.1. Incorporar la mirada interseccional en l'acció pública local i mecanismes de 
garantia de la igualtat de tracte, la no-discriminació i l’abordatge de violències 
 
Es pretén ajudar a avançar les iniciatives o els serveis (d'acollida, defensa de drets, prevenció i 
abordatge de la soledat no desitjada, envelliment actiu, formació i sensibilització en revisió de 
narratives, comunicació inclusiva o altres) cap a la mirada interseccional. És a dir, veure les 
similituds, els paral·lelismes, les connexions i les relacions entre els mecanismes de 
discriminació i desigualtat de tracte que pateixen les persones. D’aquesta manera es poden 
afavorir i impulsar aliances estratègiques, així com el treball col·laboratiu. 
 
Alhora s'han de generar canvis disruptius en la implicació activa de tots els agents presents al 
territori en l'erradicació de les violències i de qualsevol forma de maltractament de les persones 
per raó de la seva identitat o orientació sexual, la seva edat (maltractaments a la infància, 
l’adolescència i les persones grans), la seva capacitat, el seu origen, la seva cultura o qualsevol 
altra característica, situació, circumstància o tret d'identitat, en el marc de comunitats 
cuidadores i compromeses amb la dignitat i el bon tracte a totes les persones.  
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2.5.2.2. Treballar per unes relacions igualitàries dins la societat 
 
Es pretén identificar i establir mesures correctores dels biaixos de gènere que encara són 
presents en la vida quotidiana dels pobles i les ciutats, incentivant projectes locals i participatius 
d’acció comunitària i campanyes de sensibilització que promoguin la transformació de 
l’imaginari simbòlic heteropatriarcal a favor de la diversitat sexual i de gènere. Així mateix, es 
treballarà per la visibilitat i el reconeixement de les contribucions de les dones i de les persones 
LGBTI a la vida cultural, esportiva i educativa dels municipis.  
 
2.5.2.3. Experimentar i desplegar iniciatives afavoridores de la convivència inclusiva i 
promoure la cultura de la mediació 
 
Es vol impulsar les iniciatives de convivència a les comunitats i els territoris que inclouen equips 
professionals especialitzats de mediació i intervenció comunitària (i accions restauratives) per a 
la creació d'una base d'evidència i per a l’escalament de l'acció comunitària (per a una 
convivència inclusiva) al territori.  
 
En aquestes iniciatives faran falta la incorporació o el desenvolupament d'una capa digital, així 
com una consideració acurada de l'espai públic i els usos dels temps. 
 
També cal una consideració especial pel que fa al desenvolupament de sistemes extrajudicials 
de resolució de conflictes de consum, com els serveis de mediació en consum, una via per 
abordar conflictes entre el comerç de proximitat i les persones consumidores i usuàries que 
fomenta l’entesa entre les dues parts sense el trencament de la relació veïnal. D’aquesta 
manera es promouen la cohesió social i la convivència pacífica i s’enforteix la relació amb el 
comerç local com a sector estratègic per a les ciutats, atès que és una peça clau de l’activitat 
econòmica, la configuració de l’espai urbà i la integració social.  
 
2.5.2.4. Desenvolupar accions comunitàries afavoridores de la inclusió social 
 
La pandèmia ha posat de manifest la importància de no deixar ningú enrere i possibilitar que 
les persones en risc de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social tinguin l'oportunitat de participar 
plenament en la vida social, en condicions de benestar, salut i igualtat, fent front a la bretxa 
digital, eductiva i social en una societat més connectada i desigual.  
 
Per això és fonamental incorporar tots els serveis i actors del municipi a la mirada inclusiva i 
treballar en l’àmbit comunitari des de les aliances socials, la innovació i l’experimentació.  
 
2.5.2.5. Impulsar la perspectiva de salut en totes les polítiques 
 
La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la contribució de cada política sectorial a 
les finalitats de les altres, de manera que es veu amb més claredat, per exemple, que tenir un 
bon allotjament és fonamental per a la nostra salut.  
 
Les polítiques de salut pública de l’Àrea han treballat aquesta comprensió de la intersectorialitat 
en relació amb les polítiques d'habitatge i entorn urbà. Es tracta d’incorporar aquesta mirada 
intersectorial per provocar sinergies que impulsin la integració i la simplificació del sistema de 
benestar. 
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2.2.5.6. Desenvolupar accions per mostrar la importància d’un consum responsable i 
segur 
 
La pandèmia ha accelerat tendències de consum, com ara la preferència creixent pels 
comerços locals i socialment responsables, per la compra de productes saludables de manera 
conscient i una clara reducció del malbaratament d’aliments, a més de l’aposta per la 
incorporació de la digitalització a molts dels aspectes quotidians de la vida.  
 
Es preveu que la persona consumidora que sortirà d’aquesta crisi serà més ètica, d’una banda, 
i més digital, de l’altra. Aquesta característica comporta la necessitat de no deixar ningú enrere, 
especialment aquells col·lectius més vulnerables, com les persones grans, nouvingudes, joves, 
persones amb diversitat funcional, etc. A més a més, és necessari desenvolupar accions 
educatives en aquest àmbit que donin eines clares a les persones consumidores i usuàries per 
poder prendre decisions encertades que contribueixin a l’assoliment d’una societat més justa, 
un teixit productiu més compromès i, en definitiva, una economia que contribueixi a la cohesió 
social i mediambiental.  
 
2.5.2.7. Simplificar i alinear els marcs i instruments de governança intersectorial en 
l'exercici del dret a la ciutat 
 
En diferents escales (des del barri i el municipi fins a l’esfera internacional) es multipliquen els 
marcs i instruments que busquen una governança intersectorial o multiagent per anar 
connectant les diferents dimensions del dret a la ciutat (fòrums, taules, projectes, consells, 
comissions, agències o altres iniciatives). Es tracta de dotar aquests marcs o instruments amb 
una homogeneïtat més gran (especialment mitjançant els plans locals d'acció comunitària 
inclusiva i de convivència), superar duplicitats, consolidar aprenentatges i ordenar aquest 
escenari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3. Impulsar la intervenció social, els serveis socials i les cures a la comunitat 
 
La situació actual d’emergència està accentuant l’estigmatització dels serveis socials i cal 
reforçar l'aposta per la recerca, el desenvolupament i la innovació als serveis socials, entesos 
com a cures, suports i intervencions per a l'autonomia personal i la integració a les xarxes i 
relacions primàries de caràcter familiar i comunitari.  
 
Es tracta d’enfortir una atenció bàsica de serveis socials universal, personalitzada (centrada en 
la persona), continuada, comunitària, digitalitzada, integrada (en vertical, entre serveis bàsics i 
especialitzats, i en horitzontal, amb altres sectors) i col·laborativa i que treballi les claus de la 
creació d'ocupació. D’aquesta manera es minimitzarà la necessitat i la utilització de serveis 
socials residencials.  

L’impuls de l’acció comunitària per a la igualtat, la salut i la convivència inclusiva 
requereix incorporar una mirada interseccional, promoure relacions igualitàries, 
impulsar la mediació i accions comunitàries per fomentar la convivència, treballar per la 
inclusió social, buscar sinergies dels diferents àmbits amb la salut, promoure el consum 
responsable i segur i cercar maneres integrades d’articular l’acció comunitària. 
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2.5.3.1. Sistematitzar el model renovat d'atenció als serveis socials bàsics 
 
Els serveis socials bàsics corren un risc elevat de retrocedir en matèria d'universalitat, 
prevenció, prescripció tècnica i promoció cap a versions de caràcter assistencialista i residual, 
com a última xarxa de protecció. Per això, cal conferir solidesa i visibilitat a les estructures i 
dinàmiques actuals o potencials dels serveis socials locals que aporten valor a tota la 
ciutadania (incloses les persones en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió) amb 
diagnòstics, cures, suports i intervencions propis dels serveis socials en els àmbits de la gestió 
emocional, l’acompanyament social, l’empoderament, la prevenció i altres. 
 
2.5.3.2. Enriquir la cartera de serveis socials bàsics 
 
Els serveis socials de proximitat i més generalistes del món local estan destinats (de manera 
similar als serveis sanitaris) a aportar valor a tota la població i a fer cada vegada més 
improbable que les persones necessitin l’atenció de serveis socials especialitzats que, de 
vegades, tenen caràcter residencial.  
 
Per aconseguir aquesta atenció primària universal, accessible, propera, comunitària i resolutiva 
és fonamental ampliar el ventall de prestacions, serveis i programes amb contingut tècnic, 
relacional i tecnològic. Especialment, cal revisar i ampliar els serveis telemàtics, domiciliaris i de 
medi obert, així com els de caràcter preventiu i de suport a les persones cuidadores no 
professionals i a les famílies amb infants i adolescents.  
 
2.5.3.3. Enfortir la qualificació tècnica del personal dedicat a la intervenció social 
 
El predomini d'activitats a serveis socials de baix valor afegit tècnic (és a dir, de caràcter 
administratiu o auxiliar) ha portat a desprofessionalitzar el sector. Per tant, si se li retiren 
responsabilitats d'informació, administració, gestió bàsica o tramitació, cal una gran operació de 
construcció i transferència, participada i acompanyada de coneixement per a la intervenció 
social.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
La intervenció social té lloc principalment als serveis socials, però també hi ha professionals de 
la intervenció social en altres àmbits sectorials (com la salut, l’educació, l’habitatge o la justícia) 
o en polítiques transversals (com la d’igualtat de gènere o l’acollida a persones migrades). 
 
2.5.3.4. Abordar el sistema social de provisió de cures atenent a l’impacte de gènere i a la 
interseccionalitat i impulsar els serveis socials al territori com a sistema de cures a la 
comunitat 
 
Cal promoure el dret a la cura des de la seva centralitat social i socialitzar-la de manera més 
equitativa i corresponsable.  
 
Els serveis socials han de fer passos per ser percebuts com el sistema públic de cures a la 
comunitat al llarg de la vida. Cal que la població se senti cuidada en la mesura suficient i justa i 
coberta per una xarxa de serveis socials que alhora apreciï i comprengui cada vegada millor.  
 
En aquest sentit, és essencial la contribució que els serveis socials han de fer en relació amb 
l'equitat de gènere en l’àmbit de les cures familiars, comunitàries i professionals, i pel que fa a 
la generació d'ocupació de qualitat i d'empoderament laboral entre les persones professionals 
de les cures. 
 
Alhora, partint del reconeixement del valor social i també econòmic del treball de cures i de la 
llar, cal impulsar i donar suport a les xarxes comunitàries de cura des de la perspectiva de 
gènere i feminista i desenvolupar projectes de sensibilització i coeducació per tal d’anar 
revertint les desigualtats existents entre homes i dones en aquest àmbit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4. Promoure estratègies integrals i transversals per fer front a les desigualtats i 
discriminacions de gènere 
 
Més enllà de les accions positives adreçades a les dones per combatre les discriminacions que 
pateixen i atendre les seves necessitats més urgents, les polítiques d’igualtat de gènere se 
serveixen també d’estratègies integrals i transversals que busquen incidir en les desigualtats 
estructurals de les organitzacions i en la transformació dels imaginaris androcèntrics i sexistes 
encara subjacents. Amb aquest objectiu, cal desplegar instruments estables de coordinació 
interdepartamental que garanteixin l’anàlisi sistemàtica de l’impacte de gènere sobre totes les 
actuacions i l’elaboració de mecanismes correctors d’aquests biaixos per tal de garantir la 
igualtat real i efectiva. 
 
 
 
 

Els serveis socials, com a sistema públic de cures a la comunitat, s’han de reforçar des 
de la revisió del model d’atenció, la cartera de serveis i la qualificació tècnica del 
personal professional, incorporant la perspectiva de gènere i d’ocupació de qualitat a la 
prestació de serveis de cures, que han d’avançar cap a la centralitat social i la 
corresponsabilitat. 
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2.5.4.1. Impulsar la transversalitat de gènere amb un enfocament transformador i 
interseccional  
 
La transversalitat de gènere és una metodologia que busca incorporar la perspectiva de gènere 
a tots els programes i processos de treball (disseny, implementació i avaluació) amb la finalitat 
d’identificar els impactes diferenciats que les polítiques tenen sobre dones i homes i corregir les 
desigualtats que se’n deriven. Aquesta metodologia es complementa amb un enfocament 
interseccional que posa en relació el gènere amb altres factors de discriminació (classe social, 
edat, preferència sexual, identitat de gènere, diversitat funcional, origen, religió, tipologia de 
família, etc.). La finalitat és, doncs, anar transformant l’estructura social per evitar la 
reproducció de les desigualtats.   
 
2.5.4.2. Fer un salt qualitatiu en la prevenció i l'abordatge integral de les violències 
masclistes i LGTBI-fòbia  
 
Es tracta de seguir reforçant les polítiques de prevenció i abordatge de les violències 
masclistes i LGTBI-fòbiques des d’un enfocament integral que incideixi específicament en el 
treball en xarxa i en la identificació de les necessitats no resoltes per tal d’elaborar i desplegar 
als municipis instruments i recursos adequats i efectius per fer front amb més contundència i 
eficiència a aquesta vulneració dels drets humans. Amb aquest objectiu, també es pretén donar 
suport a les persones professionals que es dediquen a aquesta tasca i que viuen situacions 
agudes d’estrès i desgast laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5. Promoure ciutats i pobles més saludables i resilients 
 
La crisi sanitària actual, d’una banda, ha reforçat la necessitat de repensar el model de ciutat 
per protegir la població dels factors mediambientals i d’entorn que poden suposar un risc per a 
la salut de les persones. De l’altra, les crisis sanitàries derivades de pandèmies, desastres 
naturals o provocats per l’acció humana i especialment les derivades del canvi climàtic obliguen 
a fer esforços per ajudar els ajuntaments a incrementar la seva resiliència per prevenir-les o 
mitigar-ne l’impacte.  
 
2.5.5.1. Potenciar les accions de protecció de la salut per minimitzar els riscos per a la 
salut derivats de factors ambientals i del consum d’aliments i begudes 
 
El control sanitari d’aliments i begudes, inclosa l’aigua de consum humà, i el control de diversos 
factors ambientals, com les plagues, el risc d’un brot de legionel·losi o les piscines i 
equipaments esportius són competències de caràcter obligatori dels ajuntaments, que s’han de 
poder exercir amb criteris de qualitat i homogeneïtat al territori. 
 
 
 
 

La prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques des d’un 
enfocament integral i les estratègies transversals per incidir en les desigualtats de 
gènere estructurals són un eix d’actuació estratègic en el marc de les polítiques locals. 
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2.5.5.2. Incrementar la resiliència dels municipis per prevenir futures crisis sanitàries o 
mitigar-ne els efectes 
 
La pandèmia ha posat de manifest que existeixen riscos amb una complexitat i una interrelació 
enormes i creixents, fet que fa necessari que els municipis es dotin amb mecanismes i 
instruments com els plans municipals de contingència per anticipar-se a crisis sanitàries com 
l’actual i estar millor preparats davant de futures emergències sanitàries similars. 
 
L’abordatge d’emergències similars ha de defugir el treball compartimentat en matèria de salut i 
permetre reclamar amb contundència la necessitat d’apostar clarament per enfortir l’estratègia 
de salut en totes les polítiques, el treball col·laboratiu entre diferents sectors i més dosis de 
cogovernança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.6.  Avançar en el coneixement i la innovació social  
 
En un context com l’actual és vital augmentar la intel·ligència de l'organització i la capacitat de 
comunicació i concertació amb agents clau. Cal avançar vers una cultura de sector públic 
emprenedor i experimentador des de i per a la vida. 
 
2.5.6.1. Promoure dinàmiques per compartir i generar coneixement internament i amb els 
ens locals  
 
És fonamental avançar vers una estratègia per a la reactivació social compartida amb els ens 
locals. Per això, es vol promoure el coneixement intern (vegeu el punt 2.5.7.1.) i, alhora, enfortir 
la relació de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social amb els ens locals de la província de 
Barcelona amb l’impuls d’espais de diàleg des del punt de vista tècnic i polític; la 
sistematització de la detecció de necessitats al territori i les diagnosis territorials compartides; la 
millora dels canals de comunicació i d’intercanvi, i els espais de treball compartit (virtuals i 
presencials).  

 
2.5.6.2. Avançar en la construcció de l'ecosistema de coneixement per a les polítiques 
socials 
 
Per tal de promoure el procés de reactivació que tenim com a repte, l'Àrea vol compartir la visió 
del marc conceptual i les línies estratègiques amb els ens locals, les entitats socials i altres 
agents de la província de Barcelona i enriquir-la en un procés participatiu que vol avançar, 
també col·laborativament, en la seva implementació.  
 
Alhora, es pretén reforçar les aliances en tot el cicle de la política pública, establint relacions 
estables de coneixement, diàleg i cooperació amb diversos agents generadors de coneixement 
i tecnologia en l'àmbit de les polítiques socials, com ara universitats, centres de recerca, 
associacions professionals, consultores, entitats socials i altres. Es tracta d'incorporar i 

La situació de pandèmia ha accentuat la necessitat de protegir la salut pública dels 
riscos ambientals i alimentaris i, alhora, de dotar-se de mecanismes de resiliència per 
abordar la crisi sanitària actual i emergències similars en el futur des del treball 
col·laboratiu i de salut en totes les polítiques. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

acompanyar el món local a formar part de dinàmiques i entorns de recerca, desenvolupament i 
innovació i, alhora, potenciar estructures o processos que ajudin a posicionar la Diputació de 
Barcelona com a referent intel·lectual i tècnic en el seu entorn pel que fa a les polítiques 
socials. 
 
2.5.6.3. Impulsar la governança local amb el tercer sector social 
 
Es pretén crear espais de trobada i redefinir la cooperació de l’Àrea amb les entitats socials per 
tal d’impulsar una estratègia compartida amb el tercer sector social per a l’enfortiment de les 
polítiques socials als municipis. 

 
2.5.6.4. Augmentar la capacitat d'interlocució i influència de l'Àrea  
 
La consecució de les finalitats de l'Àrea rau en bona mesura en la capacitat relacional i de 
posicionament en els mapes d'agents, dins i fora de la Diputació, per construir estratègies 
conjuntes que vertebrin les polítiques socials al territori i, alhora, permetin defensar i posar en 
valor els interessos del món local.  
 
2.5.6.5. Millorar el finançament social en l'àmbit local 
 
Es pretén explorar diferents vies d’obtenció de finançament per a les polítiques socials de 
l’Àrea i dels ens locals com a estratègia fonamental per impulsar la reactivació social.  
 
 
 
 
 
 
 
2.5.7. Promoure una estructura organitzativa basada en la cooperació, la flexibilitat i la 
mirada transversal 
 
2.5.7.1. Fomentar espais de coordinació i d’intercanvi tècnic per compartir i generar 
coneixement 
 
Per tal de millorar la cooperació i la cocreació entre els diferents equips tècnics en el marc d’un 
projecte compartit d’Àrea, és fonamental promoure espais de trobada, interrelació, generació 
de coneixement i treball compartit. En aquests espais és necessari també compartir i enriquir 
l’estratègia de l’Àrea.  
 
2.5.7.2. Impulsar iniciatives pilot i innovadores 
 
Per avançar cap a la innovació i la transformació social és clau facilitar mecanismes i processos 
per habilitar projectes pilot i altres iniciatives singulars que permetin avançar en una actuació 
més flexible i transversal.  
 
 
 
 

Cal fer que l’organització sigui més flexible i transversal amb espais de cooperació, 
d’intercanvi i d’impuls de projectes pilot, singulars i innovadors. 

Enfortir estructures o processos de relació i de cooperació amb altres agents és clau 
per a la generació de coneixement, així com per a l’impuls de la innovació social i 
d’estratègies que vertebrin les polítiques socials al territori. 
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2.6. Els projectes transformadors de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social com a llanxes 
ràpides 
 
Amb l’objectiu de desenvolupar aquestes línies estratègiques s’han posat en marxa projectes 
transformadors en el marc de l’Àrea. Per entendre el sentit dels projectes transformadors 
podem fer un símil de l’Àrea com una flota de vaixells de càrrega. Aquesta flota fa recorreguts 
regulars i la tripulació sap què ha de fer al port d'origen, en les diferents etapes dels viatges i al 
port de destinació.  
 
Actualment, però, la gestió de la pandèmia i les emergències ha intensificat els dubtes sobre el 
funcionament de la flota. Els ports han canviat la seva configuració, les demandes han variat i, 
sobretot, els vaixells s’han de modernitzar per poder navegar en un mar on les condicions 
meteorològiques varien amb molta facilitat i, sobretot, sense avisar. En aquestes 
circumstàncies, es tracta de buscar la dosi justa de prudència i experimentació. No podem 
permetre que una tempesta destrueixi els vaixells ni que, a causa de la tempesta, ens 
desorientem i acabem xocant contra uns penya-segats. No obstant això, sabem que no podem 
apostar totes les fitxes a la carta de la prudència. Per això, part de la tripulació ha d'abandonar 
parcialment o temporalment els vaixells per passar a formar equips que puguin avançar en 
llanxes ràpides per explorar, avançar-se a la tripulació i marcar les rutes més segures. 
 
Les llanxes ràpides són projectes singulars amb voluntat transformadora -experiències pilot, 
proves, incursions- que permetran dissenyar i construir innovacions (en les persones 
destinatàries, els entorns, les activitats, les estructures, les tecnologies, les infraestructures i 
altres), que posteriorment podran ser escalades i implementades a tota la flota i a la 
companyia, perquè les llanxes ràpides segueixen formant part de la mateixa flota i la 
companyia i és tan necessari i important el que fan les unes com les altres. 
 
A l'hora d'identificar, dissenyar i omplir de contingut aquestes llanxes ràpides, es vol impulsar 
un enfocament descendent en què l'Àrea emeti senyals clars sobre l'orientació estratègica que 
proposa combinat amb un plantejament ascendent en què els ens locals o els agents i els seus 
equips professionals, més connectats al territori, formulen les propostes concretes. Aquestes 
llanxes ràpides tenen en compte criteris com els següents: 
 

 Impacte sobre la satisfacció de les necessitats de la població. 
 Impacte sobre la construcció de xarxes primàries i solidàries a les comunitats i sobre la 

construcció d’una ciutadania participativa. 
 Impacte sobre el desenvolupament de models més satisfactoris i sostenibles de 

convivència, conciliació, gestió dels temps, ús de l'espai públic i mobilitat. 
 Impacte sobre l'activació econòmica i laboral (creació d'ocupació). 
 Impacte sobre l'equitat sexual, de gènere, intergeneracional i intercultural. 
 Impacte sobre la generació de coneixement científic i tecnologies innovadores, digitals i 

socials. 
 Impacte sobre la simplificació administrativa, la innovació organitzativa, la integració 

intersectorial, la governança multinivell i la gestió intel·ligent. 
 Impacte sobre la col·laboració local multiagent entre administració pública, tercer sector 

social, iniciatives empresarials, agents de coneixement i moviments socials. 
 Impacte sobre la incorporació de capa digital als diferents processos socials. 
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2.6.1. Els cinc projectes transformadors per impulsar les línies estratègiques de l’Àrea 
 
Així doncs, amb l’objectiu d’impulsar les línies estratègiques, s’han dissenyat cinc projectes 
singulars, anomenats “projectes transformadors”, que funcionen com a llanxes ràpides, amb 
propostes innovadores, transversals, multidimensionals i connectades amb els problemes 
socials.  
 
Tres d’aquests projectes neixen en el període anterior a la COVID-19, en el marc de l’impuls 
del Pla d’actuació de mandat 2020-2023, amb la voluntat de tenir una incidència 
transformadora en els pobles i les ciutats i en línia amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides. 
 
Arran de la pandèmia de la COVID-19 i d’acord amb la definició de les línies estratègiques de 
l’Àrea, s’han revisat aquests tres projectes inicials i se n’han creat dos més, de manera que es 
configuren cinc projectes transformadors. 
 
A més d’aquests projectes que funcionen com a llanxes ràpides, també s’ha dissenyat un pla 
de treball per al conjunt de l’Àrea per acomplir la seva missió i desenvolupar les línies 
estratègiques en cada un dels àmbits definits en el marc conceptual.  
 
2.6.1.1. Projecte Polítiques municipals de garantia d’ingressos i drets bàsics  
 
Aquest projecte vol aportar coneixement, suport i eines als municipis de la província de 
Barcelona per desenvolupar un model local de polítiques de garantia d’ingressos per cobrir 
necessitats bàsiques que millori l’eficiència en la gestió, l’eficàcia en la protecció i l’equitat a 
escala territorial. 
 
Per això, impulsa el redisseny dels serveis públics adreçats a pal·liar la vulnerabilitat 
econòmica a través d’oficines especialitzades de prestacions econòmiques que acullin la gestió 
de tots els ajuts municipals i siguin la porta d’entrada per a la tramitació de prestacions 
supralocals. Aquestes oficines han de tenir equips experts i basar-se en un model d’atenció 
d’alta qualitat i centrat en la persona en què es delimitin i s’ordenin les tasques administratives i 
de gestió i les d’intervenció social i de promoció de les persones. 
 
Mitjançant el projecte es vol definir el marc organitzatiu d’aquestes oficines, el 
desenvolupament de processos i procediments administratius i d’atenció estandarditzats i la 
creació de sistemes d’informació per a la gestió i els processos d’interoperabilitat amb altres 
administracions.  
 

Les línies estratègiques s’impulsen a partir de la reorientació de l’activitat de 
l’organització i especialment amb les llanxes ràpides, que són projectes 
transformadors, flexibles i innovadors que recullen les aportacions dels ens locals i 
estan en connexió permanent amb la flota de vaixells de càrrega, és a dir, el conjunt de 
l’Àrea i la Diputació.  
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Per tant, aquest projecte s’emmarca en la línia estratègica d’enfortir el sistema de garantia 
d’ingressos i subsistència material des dels ens locals i aborda els objectius estratègics 
següents:  
 

 Avançar en la construcció i implementació d'un model de garantia de la subsistència 
material en què es diferenciïn les tasques administratives i de gestió de la intervenció 
social.  

 
 Fomentar i consolidar la gestió integrada verticalment de prestacions i exempcions 

econòmiques, ja que el projecte es planteja com a objectiu fomentar i consolidar bones 
pràctiques de gestió integrada verticalment.  

 
2.6.1.2. Projecte Barris i comunitats: motors de transformació social 
 
Aquest projecte promou una intervenció integral en barris en situació de vulnerabilitat social i 
urbana, des d’una perspectiva comunitària que potencia els vincles i la cohesió social. 
 
El programa està centrat en l’eix social i preveu la coordinació dels recursos comunitaris (reforç 
de les relacions i el vincle, participació social, mediació ciutadana, etc.), la intervenció social 
(abordatge de la pobresa i l’exclusió social) i la perspectiva de la salut en totes les polítiques.  
 
Alhora, vol incorporar la mirada social i comunitària a les actuacions urbanístiques i de 
dinamització comercial, promoció educativa i cultural. 
 
El programa estableix un marc de referència per a la intervenció (enfocament descendent) que 
posteriorment es concreta amb la definició de l’estratègia municipal, el disseny del pla d’acció, 
la implementació i l’avaluació (plantejament ascendent), sempre des d’un model de treball en 
cooperació amb altres agents institucionals, socioeconòmics, entitats i societat civil al territori.  
 
Per tant, aquest projecte aborda, principalment, la línia estratègica de promoure l’acció 
comunitària per a la igualtat, la salut i la convivència inclusiva i, especialment, els objectius 
estratègics següents: 
 

 Incorporar la mirada interseccional a l'acció pública local i mecanismes de garantia de la 
igualtat de tracte, la no-discriminació i l’abordatge de violències, ja que el projecte i la 
participació d’agents institucionals i socials es basa en l’abordatge interseccional i no 
discriminatori, segons el principi de respecte i reconeixement dels eixos 
intergeneracional, de gènere i diversitat sexual, intercultural i funcional als barris.  

 Treballar per unes relacions igualitàries dins la societat, amb la incorporació de la 
perspectiva de gènere al conjunt d’actuacions.  

 Experimentar i desplegar iniciatives afavoridores de la convivència inclusiva i promoure 
la cultura de la mediació, entenent que el reconeixement veïnal i la seva participació 
activa en les diferents fases del projecte en són un dels principis transversals. 

 Desenvolupar accions comunitàries afavoridores de la inclusió social, ja que un dels 
eixos claus del projecte és abordar les situacions de vulnerabilitat social fomentant la 
inclusió.  

 Impulsar la perspectiva de salut en totes les polítiques, amb la vinculació de les 
polítiques de convivència i d’espai urbà amb la promoció de la salut.  
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 Desenvolupar accions per mostrar la importància d’un consum responsable i segur, amb 
la incorporació d’actuacions vinculades al comerç de proximitat.  

 Simplificar i alinear els marcs i instruments de governança intersectorial en l'exercici del 
dret a la ciutat, amb l’objectiu d’establir un marc de referència integrador de l’acció 
comunitària. 

 
2.6.1.3. Projecte Infància i adolescència: del risc a la igualtat, la salut i el benestar 
 
Aquest projecte vol promoure la igualtat d’oportunitats i la salut en la infància i l’adolescència 
mitjançant el suport socioeducatiu i emocional a la infància més vulnerable, la prevenció de 
situacions de risc en la infància i l’adolescència i en les seves famílies i la detecció de 
situacions de maltractament, abús sexual i ciberassetjament. A més a més, inclou una línia 
específica de suport als municipis per a l’atenció a les persones adolescents i joves migrades.  
 
També vol promoure hàbits saludables i l’educació per al bon ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC), així com prevenir els riscos d’addiccions en un període 
d’hiperconnexió. 
 
Aquest projecte també s’emmarca en la línia estratègica de promoure l’acció comunitària per a 
la igualtat, la salut i la convivència inclusiva des de la perspectiva del cicle de vida i de diversitat 
generacional, de gènere i intercultural i aborda els objectius estratègics següents:  

 
 Incorporar la mirada interseccional a l'acció pública local i mecanismes de garantia de la 

igualtat de tracte, la no-discriminació i l’abordatge de violències, des de la perspectiva 
d’equitat i diversitat sexual i de gènere i dels drets de les persones menors i joves 
migrades.  

 
 Treballar per unes relacions igualitàries dins la societat, amb la incorporació de la 

perspectiva de gènere en el conjunt d’actuacions.  
 
 Desenvolupar accions comunitàries afavoridores de la inclusió social, especialment per a 

la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat social.  
 
 Impulsar la perspectiva de salut en totes les polítiques, amb la incorporació de la 

promoció de la salut i el benestar emocional a les accions socioeducatives amb infants i 
adolescents i, especialment, a la promoció de la salut a través de les tecnologies.  

 
Alhora, el projecte també s’emmarca en la línia estratègica d’impulsar la intervenció social, els 
serveis socials i les cures a la comunitat, en especial amb l’objectiu d’enriquir la cartera de 
serveis socials d'atenció bàsica pel que fa als serveis socioeducatius.  
 
2.6.1.4. Projecte Cap a un nou sistema públic de cures a la comunitat 
 
El projecte té l’objectiu de promoure el dret social a la cura i avançar cap a un nou model de 
cures a la província de Barcelona, des de la seva centralitat social i la socialització més 
equitativa. 
 
Per això, el projecte es proposa impulsar i reforçar els recursos públics locals de cures, 
especialment l’atenció social domiciliària, així com els recursos de suport a les persones 
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cuidadores no professionals i a les persones professionals del sector. Alhora, pretén visibilitzar i 
avançar en el reconeixement de les cures i la seva centralitat social als municipis de la 
província de Barcelona, així com reforçar les xarxes comunitàries de cura.  
 
Aquest projecte s’emmarca en la línia estratègica d’impulsar la intervenció social, els serveis 
socials i les cures en la comunitat i aborda els objectius estratègics següents:  
 

 Sistematitzar el model renovat d'atenció als serveis socials bàsics amb la revisió 
d’intervencions pròpies dels serveis socials en l’àmbit de les cures.  

 
 Enriquir la cartera de serveis socials d'atenció bàsica, especialment pel que fa a l’atenció 

social domiciliària i els serveis de Respir.  
 
 Abordar el sistema social de provisió de cures atenent a l’impacte de gènere i la 

interseccionalitat, i impulsar els serveis socials al territori com a sistema de cures a la 
comunitat, amb recursos de sensibilització i d’enfortiment dels serveis socials en l’àmbit 
de les cures. 

 
També aborda l’objectiu estratègic de fer front a la feminització de la pobresa i a la precarietat 
vinculada al sector de les cures.  
 
2.6.1.5. Projecte Xarxa de territoris lliures de violències masclistes 
 
Aquest projecte proposa el desplegament d’una xarxa de territoris lliures de violències 
masclistes que treballi amb una mirada i una actuació integrals, multidisciplinar i interseccional 
en l’articulació d’un conjunt de programes, serveis i actuacions singulars que contribueixin a 
garantir i defensar un dret fonamental com és el de viure lliures de violències. 
 
La xarxa adquireix un doble significat: d’una banda, teixir el territori per aconseguir treballar de 
manera coordinada i construir un model que garanteixi l’equilibri territorial i, de l’altra, posar en 
marxa de tot un seguit de programes i actuacions interconnectats. 
 
És per això que el projecte té com a objectius estratègics: fomentar “tolerància 0” davant 
qualsevol manifestació de violència masclista; garantir un accés equitatiu i de qualitat als 
serveis d’atenció a les dones a tota la província de Barcelona, tenint en compte la mirada 
interseccional i els col·lectius més vulnerables; reforçar la capacitació professional i els 
recursos oferts des dels serveis d’informació i atenció a les dones, i fomentar que les violències 
masclistes es visualitzin de manera transversal en el disseny i la implementació de programes i 
actuacions de diferents centres gestors de la corporació. 
 
Aquest projecte s’emmarca en la línia estratègica de promoure estratègies integrals i 
transversals per fer front a les desigualtats i discriminacions de gènere i aborda l’objectiu 
estratègic següent:  
 

 Fer un salt qualitatiu en la prevenció i l'abordatge integral de les violències masclistes i 
la LGTBI-fòbia a partir de tres programes: un de sensibilització i prevenció, un de 
capacitació i suport a professionals (policies locals, professionals de la salut i de 
l’atenció social i ciutadana) i un d’atenció i recuperació per treballar aspectes d’inserció 
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sociolaboral i d’atenció a la prostitució i lluita contra el tràfic de dones amb finalitats 
sexuals.  

 
En resum, les línies estratègiques es treballen per mitjà dels projectes transformadors, 
transversals i innovadors, com a llanxes ràpides que s’indiquen a continuació:  

 
2.6.2. Una organització més flexible i transversal per incorporar les llanxes ràpides  
 
La posada en marxa de llanxes ràpides, és a dir, projectes transformadors singulars, 
innovadors i transversals, requereix, seguint amb la metàfora, una metodologia de treball 
específica per a la part de la tripulació que ha d'abandonar parcialment o temporalment els 
vaixells per passar a formar equips que puguin avançar en llanxes ràpides.  
 
Alhora, el conjunt de l'organització ha d’esdevenir més flexible i adaptable, de manera que 
l’escalament posterior dels projectes tingui el millor impacte possible sobre el funcionament i el 
servei de la flota i la companyia. 
 
Per això, s’han constituït equips tècnics transversals per a l’impuls dels projectes 
transformadors que treballen amb metodologies àgils de gestió de projectes, basades en un 
ventall de pràctiques i eines que busquen organitzar la feina de manera eficient i orientada a la 
creació de valor; implantar processos de treball fluids i flexibles; generar entorns de treball 
compromesos, col·laboratius, horitzontals i creatius, i posar el focus en la millora contínua i la 
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capacitat d’adaptació dels equips i els projectes. Per a això, es disposa d’un espai de formació i 
acompanyament als equips impulsors dels projectes.  
 
Alhora, es parteix d’un model de governança i retiment de comptes com a sistema d’integració 
dels projectes transformadors en la dinàmica habitual de l’Àrea, que es concreta en cinc 
elements: 
 

 Criteris compartits amb el conjunt de l’Àrea en relació amb els procediments de treball.  
 Espais de retiment de comptes i coordinació entre els projectes mateixos i amb 

l’estructura de l’Àrea. 
 Quadre de comandament de seguiment de l’evolució del projecte.  
 Secretaria tècnica per la coordinació de qüestions operatives.  
 Mecanismes d’informació al conjunt de l’Àrea. 

 
Finalment, els projectes s’organitzen en cicles d’adaptació i millora contínua i encadenen de 
manera iterativa la planificació, la revisió i l’adaptació de la feina i els processos de treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Síntesi 
 
Des de l’inici de l’actual mandat 2020-2023, s’ha treballat per definir un marc conceptual de les 
polítiques socials que integren l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En aquest marc conceptual s’han definit els àmbits d’intervenció, així com el tipus d’activitats, 
per tal de promoure la cohesió i la sostenibilitat social des d’un enfocament integral i 
multidimensional, d’acord amb els principis de l’Agenda 2030.  
 
L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social parteix de: 
 

La posada en marxa de llanxes ràpides o projectes transformadors que desenvolupen 
les línies estratègiques requereix estructures de treball per als projectes que siguin 
flexibles, àgils i transversals, integrades en una organització també més flexible i 
cooperativa. 
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 Quatre polítiques sectorials, que són les que cobreixen una necessitat universal i ofereixen 

serveis o prestacions a les persones amb l’objectiu de promoure el benestar, la salut i la 
protecció social: 

 
o Salut pública: prevenció, promoció i protecció de la salut. 
o Serveis socials: cures i suport per a l’autonomia personal i la integració en les relacions 

familiars i comunitàries.  
o Subsistència material: prestacions i ajuts econòmics de garantia d’ingressos. 
o Consum: protecció, mediació i defensa dels drets de les persones consumidores i 

usuàries.  
 

 Quatre polítiques transversals, que són aquelles que parteixen tant de les aspiracions de 
diferents sectors de la població com dels eixos de desigualtat de les persones dins la 
societat perquè cada pilar o política sectorial els atengui, els doni resposta i garanteixi la 
igualtat: 

 
o D’igualtat i diversitat sexual i de gènere: polítiques que aborden les desigualtats entre 

dones i homes i polítiques contra les discriminacions en l’accés als drets per raó de sexe, 
gènere o orientació sexual, així com polítiques per a l’abordatge de totes les formes de 
violències masclistes (inclosa la LGTBI-fòbia) i també per a la corresponsabilitat i el 
reconeixement social de les cures. 

o D’igualtat i diversitat generacional: polítiques que busquen la igualtat i la no-
discriminació en funció de l'edat, així com aquelles adreçades a un col·lectiu definit per 
l'edat (com ara la infància, l’adolescència o les persones grans), les relacions 
intergeneracionals o el cicle de vida.  

o D’igualtat i diversitat funcional: polítiques que busquen la igualtat i la no-discriminació 
en funció de la capacitat, així com la prevenció de la dependència i la promoció de 
l'autonomia funcional. 

o D’igualtat i diversitat cultural: polítiques que busquen la igualtat i la no-discriminació en 
funció de l'atribució a una identitat racial determinada, l'origen geogràfic, les creences, la 
nacionalitat o la pertinença a una comunitat ètnica, lingüística o religiosa o, en general, 
cultural, i polítiques d’interculturalitat.  
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 Quatre àmbits de treball que de manera intersectorial i interseccional promouen la cohesió i 
la sostenibilitat social: 

 
o Foment de la convivència. 
o Inclusió social. 
o Estratègia transversal de salut en totes les polítiques. 
o Suport a les persones cuidadores a través del Respir.  
 

En cada un d’aquests àmbits, l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social fa activitats operatives (de 
prestació de serveis a la ciutadania o de suport als municipis perquè puguin prestar millors 
serveis), activitats de generació de coneixement, activitats de suport administratiu o de gestió i 
activitats de govern o direcció estratègica.  
 
En el context de la pandèmia de la COVID-19, es considera necessari enfocar totes aquestes 
activitats cap a un procés de reactivació econòmica i social amb la contribució de tots els 
àmbits i agents; el màxim consens polític i social possible; eficiència, flexibilitat, innovació i 
coneixement, així com processos multicanal i en xarxa, amb la finalitat de garantir drets socials, 
civils i de ciutadania.  
 
Per això s’estableixen set línies estratègiques. Les cinc primeres responen a necessitats 
socials emergents i les dues darreres, a reptes organitzatius per donar una millor resposta a 
aquestes necessitats:  
 

1. Enfortir el sistema de garantia d’ingressos i subsistència material des dels ens locals, 
amb un model sòlid, eficient, interconnectat i amb processos diferenciats de la 
intervenció social.  

2. Promoure l’acció comunitària per a la igualtat, la salut i la convivència inclusiva, 
incorporant la mirada interseccional, la no-discriminació i l’abordatge de les violències; 
les relacions igualitàries; la mediació, la inclusió social i les accions comunitàries de 
foment de la convivència; la salut en totes les polítiques; el consum responsable i segur, i 
l’articulació integrada o de governança de l’acció comunitària.  

3. Impulsar la intervenció social, els serveis socials i les cures a la comunitat per tal 
d’abordar el sistema social de provisió de cures atenent a l’impacte de gènere i la 
interseccionalitat i millorar l’acompanyament social amb una cartera de serveis socials 
enriquida i la qualificació tècnica de l’equip professional.  

4. Promoure estratègies integrals i transversals per fer front a les desigualtats i 
discriminacions de gènere, incidint especialment en les polítiques de prevenció i 
abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.  

5. Promoure ciutats i pobles més saludables i resilients per abordar la crisi sanitària actual i 
emergències similars en el futur des del treball col·laboratiu i de salut en totes les 
polítiques. 

6. Avançar en el coneixement i la innovació social, enfortint processos de relació i de 
cooperació amb els ens locals, el tercer sector social, l’àmbit acadèmic i altres agents. 

7. Promoure una estructura organitzativa basada en la cooperació, la flexibilitat i la mirada 
transversal per mitjà de projectes singulars i transformadors. 
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Aquestes línies estratègiques es desenvolupen mitjançant plans de treball i cinc projectes 
transformadors, transversals i singulars:  
 

 Projecte Polítiques municipals de garantia d’ingressos i drets bàsics. 
 Projecte Barris i comunitats: motors de transformació social. 
 Projecte Infància i adolescència: del risc a la igualtat, la salut i el benestar.  
 Projecte Cap a un nou sistema públic de cures a la comunitat.  
 Projecte Xarxa de territoris lliures de violències masclistes. 
 

Aquests projectes volen fomentar la innovació social en una organització més flexible i 
connectada amb l’objectiu d’oferir un acompanyament i un suport millors als municipis i ens 
locals de la província de Barcelona per fomentar la igualtat, la inclusió i la cohesió social.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l'aprovació del Protocol d'intencions entre la Generalitat de Catalunya i les 
administracions públiques locals per tal d'establir un marc de col·laboració en 
matèria de pobresa energètica, subscrit de forma manuscrita el 29 de març de 
2021 (Exp. núm. 2021/0003592).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La pobresa energètica és aquella situació de dificultat o incapacitat de mantenir 

l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com la 
dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de 
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subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una 
llar sense defectes estructurals (goteres al sostre, humitats...). 

 
2. D’acord amb aquestes variables, diferents estudis han fet un càlcul de l’impacte de 

la pobresa energètica a Catalunya que situa en un 11 % de les llars (325.021 llars, 
855.000 persones), les que es troben en aquesta situació. 

 
3. A Catalunya, un 8,3 % de la població no es pot permetre mantenir l’habitatge a 

una temperatura adient (Idescat, 2020). Aquesta és una dada que es manté en els 
darrers anys (del 2015 al 2019 era del 8,5 %). Per tant, podem parlar d’una 
situació estable o cronificada en relació amb una de les dimensions de la pobresa 
energètica. D’altra banda, un 6,2 % arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 
2020), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de 
subministraments bàsics. 

 
4. El 29 de juliol de 2015 s’aprova  la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta Llei en el 
seu article 6, garanteix el subministrament elèctric a les persones vulnerables que 
disposin d’un informe de vulnerabilitat emes pels serveis socials bàsics. 

 
5. Durant aquests anys els Ens Locals han realitzat informes de vulnerabilitat a 

petició de les empreses subministradores que han evitat els talls de consum, però 
no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una reglamentació de 
la Llei 24/2015, per manca d’acord en la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores i per manca de propostes equitatives a tot el territori. 

 
6. A l’agost de 2019, Endesa remet una carta als Ens Locals, on no solament 

reclama als Ens Locals el 50 % del cost de les factures dels consumidors en risc 
d’exclusió social que tenen aquest reconeixement dins el Bo Social (Es calcula 
que no arriben al 30 % de tots els llistats d’impagats que han fet arribar als 
municipis), sinó que demanen que els Ajuntaments es facin càrrec del 50 % de la 
deute dels consumidors vulnerables que no disposen de Bo Social. 

 
7. Arran de les reclamacions que els ajuntaments van rebre per part d’ENDESA en 

relació amb el deute de les famílies en situació de vulnerabilitat que no havien 
pogut pagar les factures d’electricitat, la Diputació de Barcelona va convocar el 4 
de setembre als alcaldes i a les alcaldesses de la demarcació amb la voluntat de 
treballar en una resposta coordinada. 

 
8. Fruit d’aquesta trobada es va acordar, donar una resposta institucional unitària de 

totes les administracions públiques catalanes i Entitats municipalistes a ENDESA, 
amb una carta conjunta, crear una taula tècnica i jurídica per a elaborar una 
proposta de conveni que concreti la forma de gestionar aquest deute i negociar 
amb ENDESA en base a la llei 24/2015 que és el nostre marc de referència. 
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9. Al juliol de 2020, després de mesos de negociació amb l’empresa, s’arriba a un 
acord pel que fa a un conveni de col·laboració entre la Generalitat i Endesa per 
concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica 
relacionada amb els subministraments de gas, electricitat i l’eficiència energètica 
que regularà la corresponsabilitat dels ajuts de futur entre companyia i 
administració per a persones en risc d’exclusió residencial. Malgrat aquest acord 
l’empresa rebutja signar l’esmentat conveni sense un acord previ en el repartiment 
del deute generat per les famílies amb informe de vulnerabilitat i que Endesa taxa 
en un total de més de 33 M € des del 2015 i que afecta a unes 25.000 famílies. 

 
10. Després de noves negociacions es va tancar al mes de desembre de 2020 un nou 

acord pel que fa al deute, Endesa es farà càrrec de tot el deute generat per les 
famílies en risc d’exclusió amb informe de vulnerabilitat del 2015 al 2018 i l’import 
del 2019-2020 es repartirà al 50 % entre Endesa i les Administracions públiques. 
Del 50 % responsabilitat de les Administracions, la Generalitat es farà càrrec de la 
meitat i la resta d’administracions de l’altra meitat en funció de la seva 
responsabilitat territorial. 

 
11. El protocol, recull les intencions de la Diputació de coresponsabilitzar-se del deute 

de les famílies en risc d’exclusió residencial amb informe de vulnerabilitat pels 
anys 2019-2020 en els termes que expressa el protocol i condicionat al 
desenvolupament de l’instrument jurídic adequat per donar compliment als 
esmentats acords.  

 
12. Aquest protocol va ser subscrit, de forma manuscrita, el 29 de març de 2021 a les 

dependències de la Generalitat. 
 
13. Actualment es troba en tràmit de recollida de les signatures electròniques. 
 
Fonaments de Dret 
 
1. Vist l’article 47.1 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, del règim jurídic del sector 

públic que estableix que no tenen la consideració de convenis els Protocols 
Generals d’Actuació o instruments similars quan comportin meres declaracions 
d’intencions de contingut general o que expressin la voluntat de les administracions 
i parts signants d’actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la 
formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles. 

 
2. Vist l’apartat 3.4.k.1) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/20, en data 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019. 
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En virtut de tot això, per delegació de la Presidència, es proposa l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. CONVALIDAR l’aprovació del protocol d’intencions entre la Generalitat de 
Catalunya i les administracions públiques locals per tal d’establir un marc de 
col·laboració en matèria de pobresa energètica, subscrit de forma manuscrita el 29 de 
març de 2021, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES LOCALS 
 
Barcelona, 29 de març de 2021 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Hble. Sr. Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
nomenat pel Decret 3/2018, de 29 de maig, assistit en aquest acte per la senyora Marta 
Cassany Virgili, secretària d’Afers Socials i Famílies, nomenada Decret 138/2020, de 17 de 
novembre..  
 
D’una altre part, l’Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells, conseller del Departament d’Empresa i 
Coneixement, nomenat pel Decret 84/2020, de 3 de setembre, assistit en aquest acte pel 
senyor Joaquim Ferrer Tamayo, secretari d’Empresa i Competitivitat, noment pel Decret 
83/2018, de 7 de juny. 
 
D’una altra part, l’Il·lma. Sra. Laura Pérez, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Excma. Sra. Núria Marín, actuant en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona, l’Il·lma. Sra. Noemí Llauradó, actuant en nom i representació de la Diputació de 
Tarragona, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer, actuant en nom i representació de la Diputació de Girona i 
l’Il·lm. Sr. Joan Talarn, actuant en nom i representació de la Diputació de Lleida, l’Il·lma. Sra. 
Montserrat Ballarín i Espuña, actuant en nom i representació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). 
 
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i  
 

MANIFESTEN 
 
I. Que aquestes administracions públiques i entitats municipalistes tenen com a objectiu comú 

i complementari combatre la pobresa energètica i que per tant la col·laboració entre totes 
elles permet aprofitar al màxim els seus potencials.  

 
II. Que aquestes administracions públiques i entitats municipalistes consideren convenient la 

formalització d’aquest protocol d’intencions i l’establiment del marc d’actuació al qual 
s’adaptin les successives accions que es portin a terme en aquest sentit. 
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Per això, les administracions públiques i entitats municipalistes formalitzen el present protocol, 
que sotmeten a les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- L’objecte d’aquest protocol d’intencions és establir el marc de col·laboració entre els 
sota signants en matèria de pobresa energètica, l’objectiu del qual és resoldre el deute contret 
corresponent a persones i famílies en risc d’exclusió residencial, regulats a la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica des de l’entrada en vigor de la Llei, el 6 d’agost de 2015, fins al 31 de 
desembre de 2020. 
 
Segona.- Les parts sotasignades són coneixedores de l’Acord assolit entre Endesa i la 
Generalitat de Catalunya, el qual s’adjunta com a annex, relatiu a combatre la pobresa 
energètica i que regula, entre d’altres, el repartiment entre ambdues parts per a la cancel·lació 
del deute contret per les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial, en el 
període comprès entre els anys 2015 a 2020. 
 
Tercera.- Les Administracions locals i les entitats municipalistes sotasignants expressen la 
seva voluntat de coresponsabilitzar-se amb la Generalitat, en els termes i condicions que 
s’acordin en l’instrument jurídic que s’esmenta en la clàusula quarta, en l’assumpció de la 
meitat del deute contret per les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial a 
què s’ha compromès la Generalitat tal i com es recull en l’Acord descrit en la clàusula segona. 
 
Quarta.- La Generalitat de Catalunya, les Administracions locals i les Entitats municipalistes 
manifesten la seva voluntat de tramitar, abans del 31 de maig de 2021, l’instrument jurídic 
adequat per tal de poder donar compliment a allò que es recull a la clàusula tercera. 
 
Cinquena.- Aquest protocol entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura. 
 
La durada s’estableix per al mateix període de vigència de l’Acord signat entre Endesa i 
Generalitat de Catalunya relatiu a combatre la pobresa energètica. 
 
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest protocol, el signen en el lloc i en la data 
indicats a l’encapçalament. 
 
ANNEX 
 
Acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament 
d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la companyia 
subministradora Endesa relatiu a combatre la pobresa energètica 
 
Barcelona, 29 de març de 2021 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Hble Sr. Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
nomenat pel Decret 3/2018, de 29 de maig, assistit en aquest acte per la senyora Marta 
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Cassany Virgili, secretària d’Afers Socials i Famílies, nomenada Decret 138/2020, de 17 de 
novembre. 
  
D’una altra part, l’Hble Sr. Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement, 
nomenat pel Decret 84/2020, de 3 de setembre, assistit en aquest acte pel senyor Joaquim 
Ferrer Tamayo, Secretari d’Empresa i Competitivitat, nomenat pel Decret 83/2018, de 7 de 
juny.  
 
I d’una altra part, el senyor José Casas Marin, en qualitat de representant legal de l’empresa 
subministradora Endesa Energia, SAU, i Energia XXI Comercializadora de Referencia, SLU 
(en endavant, es referirà a ambdues societats com Endesa).  
 
Les parts es reconeixen, en la representació que actuen, la capacitat legal necessària per 
comparèixer en representació dels organismes i entitats que representen i per atorgar 
aquest Acord i 
 
EXPOSEN 

 
1. L’article 137 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de 

Catalunya la competència exclusiva en matèria d’habitatge, l’article 123 del mateix text 
legal atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, i també li 
atribueix, per mitjà de l’article 166 de l’Estatut, la competència exclusiva en matèria de 
serveis socials, que inclou en tot cas, la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis 
socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial 
o complementàries d'altres sistemes de previsió pública, així com la regulació i 
l'aprovació dels plans i els programes específics dirigits a persones i col·lectius en 
situació de pobresa o de necessitat social. 
 

2. La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, estableix en el seu article 6.1 que les 
administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics 
d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en risc d’exclusió 
residencial, mentre duri aquesta situació. 

 
En aquest sentit, el propi text legal recull, com un dels seus principis, la possibilitat que 
les administracions públiques estableixin els acords o convenis necessaris amb les 
companyies subministradores d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats en risc d’exclusió residencial o 
que els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. 
 
Tot el descrit en el paràgraf anterior, es concreta en el fet que s’ha d’establir, com a 
principi de precaució, un protocol obligat de comunicació als serveis socials i 
d’intervenció d’aquests serveis, prèviament a la concessió dels ajuts necessaris per a 
evitar els talls de subministrament, en els casos d’impagament per manca de recursos 
econòmics de les famílies afectades. 
 
Per tal que s’apliqui aquest principi de precaució, quan l’empresa subministradora hagi 
de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar, prèviament, un informe als serveis 
socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troben en situació 
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de risc d’exclusió residencial i, en el supòsit que es compleixi s’han de garantir els 
subministraments bàsics i s’han d’aplicar els ajuts necessaris per tal de no generar un 
deute a la persona o unitat familiar. 

 
3. Atesa la situació  de vulnerabilitat energètica de diverses famílies, la Generalitat de 

Catalunya i la companya Endesa es comprometen a vehicular els ajuts necessaris per 
cancel·lar les factures pendents durant el període que estableix aquest acord. 

 
ACORDEN 

 
Primer.- Endesa manifesta, d’acord amb els informes emesos pels serveis socials 
municipals corresponents, que el deute contret correspon a persones i famílies en situació 
de risc d’exclusió residencial, regulats a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.  
 
Segon.- L’Administració de la Generalitat de Catalunya amb la informació i documentació 
facilitada per Endesa, que fa referència al punt primer, verificarà i comprovarà la vigència del 
deute i que, efectivament, les persones i famílies es troben en situació de risc d’exclusió 
residencial, d’acord amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, i per tant són susceptibles d’acollir-
se a les condicions recollides en aquest Acord. 
 
Tercer.- La signatura del present Acord, i d’acord amb la verificació dels expedients per part 
de la Generalitat, comportarà la cancel·lació total del deute acumulat a 31 de desembre de 
2020 contret per les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial, que els 
serà comunicat per  totes les parts mitjançant un document pactat. 
 
Quart.- Contrastada la informació, i un cop s’hagi determinat la seva quantia i ajornament 
mitjançant l’aprovació de l’addenda econòmica a la qual es fa referència en l’acord sisè, 
Endesa assumirà íntegrament el deute contret per aquestes persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial, des de l’inici de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol (6 d’agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2018. 
 
Cinquè.- En relació al bienni 2019-2020, les parts signants d’aquest Acord es comprometen  
a assumir de manera equitativa el deute contret per les persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial; concretament, el deute serà assumit per meitats, 50 % 
la companyia Endesa i l’altre 50 % l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè.- Els pagaments de la Generalitat de Catalunya es realitzaran en terceres parts en data 
30 de  setembre de 2021, 30 de juny de 2022 i 30 de juny de 2023. Qualsevol ajust que se’n 
derivi de les verificacions i comprovacions que es realitzin per la Generalitat, conforme el 
punt segon del present acord seran ajustades en el tercer pagament corresponent a l’any 
2023.  
 
La Generalitat de Catalunya es compromet a verificar les dades facilitades per Endesa com 
a molt tard el 31 de maig de 2021, amb la finalitat d’elaborar una addenda econòmica que 
reculli els imports corresponents a cadascuna de les anualitats anteriorment esmentades. Si 
de l’addenda econòmica resultés una modificació de les quantitats derivades de la 
informació i documentació facilitada per Endesa superior al 5 % del total, aquesta addenda 
haurà de ser ratificada per Endesa per a l’eficàcia del present Acord. 
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Tanmateix, aquest ajornament en els pagaments no condicionarà el fet de que es cancel·li 
el deute acumulat per les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial, des de l’ l’inici de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, de 29 de juliol (6 d’agost 
de 2015) fins al 31 de desembre de 2020, i aquesta cancel·lació tindrà lloc a partir del 
moment en que s’aprovi i en el seu cas ratifiqui l’addenda econòmica referida en el paràgraf 
anterior. 
 
Setè.- La signatura del present acord, compromet a rubricar els convenis reguladors que 
tindran vigència des de la data de la seva signatura, relatius a la concertació de mesures de 
suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica que recull la Llei 24/2015 de 29 
de juliol, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la companyia Endesa. 
 
El present acord té una vigència de tres anys des de la seva signatura, que es pot prorrogar 
per un altre any addicional, per mutu acord d’Endesa i la Generalitat de Catalunya. 
 
Vuitè. Les parts han de constituir una comissió paritària de seguiment i control del conveni i 
d'avaluació de les actuacions dutes a terme. Aquesta comissió es reunirà periòdicament, 
com a mínim semestralment, i estarà formada per dos representants de cadascuna de les 
parts: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament d'Empresa i 
Coneixement i Endesa, i els mecanismes de seguiment i control es pactaran entre les parts 
signants a la primera reunió de la comissió de seguiment. 
 
Novè. Les parts intentaran resoldre de bona fe i mutu acord les discrepàncies que 
poguessin sorgir en la interpretació i execució del present conveni, que podran ser tractades 
en el si de la comissió de seguiment, sens perjudici de la vigència de les vies administratives 
i posterior contenciós-administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord, per triplicat, al lloc i la data 
expressats en l’encapçalament.” 
 
Hble. Sr. Chakir El Homrani i Lesfar 
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells 
Conseller d'Empresa i Coneixement 
 
Sr. José Casas Marin 
Representant legal d'Endesa” 
 

Segon. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Millora criteris de registre de 
l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials- Hèstia", 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. 2021/0008647).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
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l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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. 

- 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 
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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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 

 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de  
Sant Pere de Ribes 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

50 15 35 100 31.111 hab 

Ajuntament de Sitges 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

50 15 35 100 29.553 hab 

Consell Comarcal del 
Garraf 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

50 15 35 100 24.404 hab 

Ajuntament de Vilassar 
de Mar 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

50 15 35 100 21.035 hab 

Ajuntament del Masnou 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

50 5 35 90 23.831 hab 

Ajuntament de Molins de 
Rei 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

20 15 35 70 25.940 hab 

Ajuntament d’Igualada 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

20 5 35 60 40.742 hab 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat  

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

10 15 35 60 84.500 hab 

Ajuntament de Pineda 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

20 0 35 55 27.984 hab 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

20 0 35 55 92.977 hab 

Ajuntament d’Abrera 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

0 0 0 0 12.538 hab 

Ajuntament de Navarcles 

Millora criteris de registre 
de l’atenció social al 
Sistema d’Informació de 
Serveis Socials - Hèstia 

0 0 0 0 6.057 hab 

 
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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Millora criteris de registre de l’atenció social al Sistema d’Informació de 
Serveis Socials- Hèstia 
 

Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/302859 202110030625 

Millora Criteris de 
registre de 
l’atenció social al 
Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 
Hèstia 

P0823100C 

Ajuntament 
de Sant 
Pere de 
Ribes 

100 4.874,92€ 
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Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/302861 202110025391 

Millora Criteris de 
registre de 
l’atenció social al 
Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 
Hèstia 

P0827000A Ajuntament 
de Sitges 100 4.874,92€ 

21/Y/302862 202110028497 

Millora Criteris de 
registre de 
l’atenció social al 
Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 
Hèstia 

P5800020I 
Consell 

Comarcal 
del Garraf 

100 5.269,55 € 

21/Y/302860 202110026093 

Millora Criteris de 
registre de 
l’atenció social al 
Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 
Hèstia 

P0821700B 
Ajuntament 
de Vilassar 

de Mar 
100 4.296,71 € 

21/Y/302858 202110029536 

Millora Criteris de 
registre de 
l’atenció social al 
Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 
Hèstia 

P0811700D Ajuntament 
del Masnou 90 5.269,55 € 

21/Y/302857 202110026038 

Millora Criteris de 
registre de 
l’atenció social al 
Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 
Hèstia 

P0812200D 
Ajuntament 
de Molins 

de Rei 
70 4.874,92€ 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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: 
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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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 
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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
 
Recurs: Millora Criteris de registre de l’atenció social al Sistema d’Informació de 
Serveis Socials- Hèstia 
 
Núm. Registre 

PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

2021100277719 

Millora Criteris de 
registre de l’atenció 

social al Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 

Hèstia 

P0810100H Ajuntament 
d’Igualada 60 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110029499 

Millora Criteris de 
registre de l’atenció 

social al Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 

Hèstia 

P0819900B 
Ajuntament 
de Sant Boi 
de Llobregat  

60 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos  

202110024551 

Millora Criteris de 
registre de l’atenció 

social al Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 

Hèstia 

P0816200J Ajuntament 
de Pineda 55 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 
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Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110018858 

Millora Criteris de 
registre de l’atenció 

social al Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 

Hèstia 

P0820400J 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat del 
Vallès 

55 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Millora Criteris de registre de l’atenció social al Sistema d’Informació de 
Serveis Socials- Hèstia 
 
Núm. Registre 

PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110021361 

Millora Criteris de 
registre de l’atenció 

social al Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 

Hèstia 

 P0813900H Ajuntament de 
Navarcles  

No és Àrea Bàsica de 
Serveis Socials 

202110023329 

Millora Criteris de 
registre de l’atenció 

social al Sistema 
d’Informació de 
Serveis Socials- 

Hèstia 

P0800100J Ajuntament 
d’Abrera 

No és Àrea Bàsica de 
Serveis Socials 

 
Setè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. 
 
Vuitè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. 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.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Accions de millora contínua als 
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serveis socials bàsics" 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. 2021/0008651).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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. 

- 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. 
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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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 

 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament d'Esparreguera Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics 50 15 25 90 22302 

Ajuntament de Santpedor Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics 50 5 10 65 7604 

Ajuntament de Sallent Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics 50 5 10 65 6735 

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics 50 5 10 65 8837 

Ajuntament de Lliçà de Vall Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics 50 0 10 60 6497 

Ajuntament de Vilassar de Dalt Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics 50 0 10 60 9072 

 
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 recurs tècnic 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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Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 

 
 

Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT Actuació NIF Ens Puntuació 
total 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 
 
 
 

21/Y/302476 202110018662 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis Socials 

Bàsics 

P0807500D Ajuntament 
d'Esparreguera 90 4296,71 

 
 

21/Y/302480 202110013477 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis Socials 

Bàsics 

P0819100I Ajuntament de 
Santpedor 65 4874,92 

 
 

21/Y/302479 202110017448 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis Socials 

Bàsics 

P0819000A Ajuntament de 
Sallent 65 5269,55 

 
 

21/Y/302477 202110019297 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis Socials 

Bàsics 

P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
65 4296,71 

 
 

21/Y/302481 202110007020 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis Socials 

Bàsics 

P0810700E Ajuntament de 
Lliçà de Vall 60 5269,55 

 
 

21/Y/302478 202110023764 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis Socials 

Bàsics 

P0821300A 
Ajuntament de 

Vilassar de 
Dalt 

60 4296,71 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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. 
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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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 
Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 

Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110028954 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de Serveis 
Socials Bàsics 

P0814600C 
Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

DUPLICITAT: Han 
presentat 2 sol·licituds de 
productes tècnics del 
Servei. Finalment escullen 
el suport "Pla local d'acció 
comunitària inclusiva". 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. 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.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Diagnosi organitzativa i gestió per 
processos als serveis socials bàsics", 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. 2021/0008652).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
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Sostenibilitat Social, 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 al recurs 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. 

- 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. 
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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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió del 
recurs. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 

 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

Diagnosi organitzativa i 
gestió per processos als 

serveis socials bàsics 
50 20 0 70 28.268 hab. 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

Diagnosi organitzativa i 
gestió per processos als 

serveis socials bàsics 
25 20 10 55 28.531 hab. 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

Diagnosi organitzativa i 
gestió per processos als 

serveis socials bàsics 
0 20 25 45 39.980 hab. 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

Diagnosi organitzativa i 
gestió per processos als 

serveis socials bàsics 
0 15 25 40 19.071 hab. 

Consell Comarcal del 
Moianès 

Diagnosi organitzativa i 
gestió per processos als 

serveis socials bàsics 
0 15 25 40 13.919 hab. 

Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

Diagnosi organitzativa i 
gestió per processos als 

serveis socials bàsics 
0 10 25 35 5.428 hab. 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

Diagnosi organitzativa i 
gestió per processos als 

serveis socials bàsics 
0 20 10 30 25.999 hab. 

 
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 recurs tècnic 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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Recurs: Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics 
 

Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/302554 202110021817 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 

procediments i 
instruments tècnics 

P0826300F 
Ajuntament de 

Sant Vicenç 
dels Horts 

70 11.992,31 € 

21/Y/302555 202110025840 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 

procediments i 
instruments tècnics 

P0817100A Ajuntament de 
Premià de Mar 55 13.449,15 € 

21/Y/302556 202110027047 

Diagnosi de 
l'organització dels 

serveis socials 
bàsics 

P0800015J 
Consell 

Comarcal del 
Berguedà 

45 13.169,56 € 

21/Y/302558 202110030009 

Diagnosi de 
l'organització dels 

serveis socials 
bàsics 

P0815800H 
Ajuntament de 

Parets del 
Vallès 

40 7.118,43 € 

21/Y/302557 202110029326 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 

procediments i 
instruments tècnics 

P0800317J 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

40 10.966,23 € 

21/Y/302553 202110020032 

Diagnosi de 
l'organització dels 

serveis socials 
bàsics 

P0823500D 
Ajuntament de 

Sant Pol de 
Mar 

35 8.730,15 € 

21/Y/302552 202110017142 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 

procediments i 
instruments tècnics 

P0826000B 

Ajuntament de 
Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

30 12.441,96 € 

 
Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes 
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
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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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 
Recurs: Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110025279 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 

procediments i 
instruments tècnics 

 P0803500H Ajuntament de 
Calella  

No ser titular d'àrea 
bàsica de serveis socials 

202110029892 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 

procediments i 
instruments tècnics 

P0820100F Ajuntament de 
Sant Celoni 

No ser titular d'àrea 
bàsica de serveis socials 
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Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110019304 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 

procediments i 
instruments tècnics 

P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós 

de Bages 

No ser titular d'àrea 
bàsica de serveis socials 

202110025034 

Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

P0807600B 
Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

Supera el màxim de 
sol·licituds de projectes 

tècnics per Centre Gestor. 
L'ens local ha sol·licitat 

"Garantia del dret a 
l'alimentació".  

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. 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.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Garantia del dret a l'alimentació", 
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. 
2021/0008656).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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. 
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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. 

- 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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 
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6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Total 
puntuació 

criteris 
N. 

Habitants 

Ajuntament de la 
Llagosta 

Garantia del dret a 
l’alimentació 30 30 30 10 100 13.587 

Ajuntament de 
Cervelló 

Garantia del dret a 
l’alimentació 30 30 30 0 90 9.077 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

Garantia del dret a 
l’alimentació 10 30 30 10 80 20.195 

Ajuntament d'Avinyó Garantia del dret a 
l’alimentació 20 30 30 0 80 2.289 

Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat 

Garantia del dret a 
l’alimentació 20 30 30 0 80 6.073 

Ajuntament de 
l'Ametlla del Vallès 

Garantia del dret a 
l’alimentació 10 30 30 0 70 8.646 

Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 

Garantia del dret a 
l’alimentació 10 30 30 0 70 47.150 

Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat 

Garantia del dret a 
l’alimentació 0 30 30 10 70 89.936 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

Garantia del dret a 
l’alimentació 0 30 30 0 60 6.363 

 
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 recurs tècnic 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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Recurs: Garantia del dret a l’alimentació 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/302865 202110026587 Dret alimentació P0810400B 
Ajuntament de 

la Llagosta 100 3.000  

21/Y/302866 202110015643 Dret alimentació P0806700A 
Ajuntament de 

Cervelló 90 3.000 

21/Y/302868 202110023691 Dret alimentació P0823800H 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 80 4.000 

21/Y/302869 202110025271 Dret alimentació P0801200G 
Ajuntament 

d'Avinyó 80 3.000 

21/Y/302863 202110020559 Dret alimentació P0828900A 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 80 4.000 

21/Y/302870 202110031491 Dret alimentació P0800500A 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 70 4.000 

21/Y/302864 202110025288 Dret alimentació P0807600B 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 70 3.000 

21/Y/302867 202110024456 Dret alimentació P0807200A 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 70 3.000 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

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. 
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5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
 
Recurs: Garantia del dret a l’alimentació 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110023896 Dret alimentació P0820900I 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
60  

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos.  

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Garantia del dret a l’alimentació 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110030006 Dret alimentació P0815800H 
Ajuntament de 

Parets del 
Vallès 

Supera el màxim de sol·licituds 
de projectes tècnics per Centre 

Gestor. S’estima la darrera: 
Diagnosi organitzativa i gestió 

per processos 

202110029870 Dret alimentació P0820100F Ajuntament de 
Sant Celoni 

Supera el màxim de sol·licituds 
de projectes tècnics per Centre 

Gestor. Han presentat 3 
sol·licituds de suport tècnic i 

han prioritzat dret a l’habitatge 

202110019271 Dret alimentació P0819100I Ajuntament de 
Santpedor 

Supera el màxim de sol·licituds 
de projectes tècnics per Centre 

Gestor. Han presentat 2 
sol·licituds i han prioritzar 

Accions de millora 
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Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110019307 Dret alimentació P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós 

de Bages 

Supera el màxim de sol·licituds 
de projectes tècnics per Centre 

Gestor. Han presentat 2 
sol·licituds i han prioritzar 

Accions de millora 
 
Setè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. 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.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Plans locals d'acció comunitària 
inclusiva", 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. 2021/0008657).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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 
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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. 

- 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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Consell Comarcal 
del Bages 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva 40 35 25 100 78.245 

Ajuntament de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva 40 35 25 100 11.133 

Consell Comarcal 
d'Osona 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva 40 20 25 85 47.630 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva 40 20 0 60 24.144 

Ajuntament del Prat 
de Llobregat 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva 40 20 0 60 65.385 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Gramenet 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva 40 20 0 60 120.443 

Ajuntament 
d'Argentona 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva 20 20 0 40 12.536 

Ajuntament de 
Badalona 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva 10 20 0 30 223.166 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

Plans locals d'acció 
comunitària inclusiva - - - 0 28.268 

 
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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Plans locals d'acció comunitària inclusiva 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Puntuació 

total 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/303120 202110031628 

Suport al disseny 
de les línies 

d'actuació i a la 
implementació de 

plans d'acció 
comunitària 

inclusiva 

P5800009B 
Consell 

Comarcal 
del Bages 

40 35 25 100 12.584,00  
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Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Puntuació 

total 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/303119 202110022670 

Suport al disseny 
de les línies 

d'actuació i a la 
implementació de 

plans d'acció 
comunitària 

inclusiva 

P0819600H 

Ajuntament 
de Sant 

Andreu de 
Llavaneres 

40 35 25 100 7.078,50  

21/Y/303121 202110023818 

Suport al disseny 
de les línies 

d'actuació i a la 
implementació de 

plans d'acció 
comunitària 

inclusiva 

P5800015I 
Consell 

Comarcal 
d'Osona 

40 20 25 85 10.164,00  

21/Y/303118 202110028945 

Suport a 
l'elaboració de la 

diagnosi 
d'inclusió i 

d'exclusió social 

P0814600C 
Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

40 20 0 60 7.623,00  

21/Y/303122 202110018742 

Suport al disseny 
de les línies 

d'actuació i a la 
implementació de 

plans d'acció 
comunitària 

inclusiva 

P0816800G 
Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

40 20 0 60 10.164,00  

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 
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Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
 
Recurs: Plans locals d'acció comunitària inclusiva 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Puntuació 

total Motivació 

202110031873 

Suport al disseny 
de les línies 

d'actuació i a la 
implementació de 

plans d'acció 
comunitària 

inclusiva 

P0824500C 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Gramenet 

40 20 0 60 

Per valoració 
més baixa i 
manca de 

recursos (en 
cas d’empat 
es prioritzen 
els municipis 

de menor 
població , art. 
17.3 del règim 
del Catàleg) 

202110030673 

Suport al disseny 
de les línies 

d'actuació i a la 
implementació de 

plans d'acció 
comunitària 

inclusiva 

P0800900C Ajuntament 
d'Argentona 20 20 0 40 

Per valoració 
més baixa i 
manca de 
recursos 

202110027337 

Suport al disseny 
de les línies 

d'actuació i a la 
implementació de 

plans d'acció 
comunitària 

inclusiva 

P0801500J Ajuntament 
de Badalona 10 20 0 30 

Per valoració 
més baixa i 
manca de 
recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Plans locals d'acció comunitària inclusiva 
 

Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110027135 

Suport al disseny de 
les línies d'actuació i 
a la implementació 

de plans d'acció 
comunitària inclusiva 

P0826300F 
Ajuntament de 

Sant Vicenç 
dels Horts 

L’ens local supera el màxim de 
sol·licituds de projectes tècnics per 

Centre Gestor, i l’Ajuntament  ha optat 
pel recurs "Diagnosi organitzativa i gestió 
per processos als serveis socials bàsics". 
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Setè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. 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.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes de suport al dret a 
l'habitatge des de l'àmbit social", 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. 2021/0008661).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, 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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

20 30 30 10 90 40.154 

Ajuntament de 
Masquefa 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

30 30 20 10 90 9.402 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

10 30 30 10 80 937.508 

Ajuntament de 
Manlleu 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

20 30 20 10 80 20.912 

Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

10 30 30 0 70 109.606 

Ajuntament de 
Cubelles 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

0 30 20 10 60 15.770 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

 Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

0 30 10 10 50 51.600 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

0 30 10 10 50 10.998 

Ajuntament de 
Navàs 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

0 30 10 0 40 6.018 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 
l’àmbit social 

0 20 10 0 30 18.136 

 
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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Projectes de suport al dret a l’habitatge des de l’àmbit social 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/302740 202110022607 
Projecte suport 

reglament habitatge 
social 

P0830600C 
Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
90 2.067 € 

21/Y/302739 202110018933 

Suport per la gestió 
del servei 

d’allotjament 
temporal d’urgència 

social 

P0811800B Ajuntament de 
Masquefa 90 3.100 € 
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Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/302744 202110029826 

Anàlisi per a la 
millora dels serveis 

d’acolliment 
residencial al Vallès 

Occidental 

P5800007F 

Consell 
Comarcal del 

Vallès 
Occidental 

80 3.100 € 

21/Y/302748 202110016991 

Projecte suport al 
dret a l’habitatge 

des de l’àmbit 
social 

P0811100G Ajuntament de 
Manlleu 80 2.067 € 

21/Y/302741 202110023440 

Estudi per 
l’ampliació i millora 

d’un dispositiu 
d’acolliment 

temporal 

P5800013D 
Consell 

Comarcal de 
l’Alt Penedès 

70 3.100 € 

21/Y/302746 202110032667 
Projecte pis 

d’urgència de 
Cubelles 

P0807300I Ajuntament de 
Cubelles 60 2.067 € 

21/Y/302743 202110028938 

Projectes de suport 
al dret a l’habitatge 

des de l’àmbit 
social 

P0812300B Ajuntament de 
Mollet del Vallès 50 3.100 € 

21/Y/302747 202110022559 

Actualització 
reglament de gestió 

dels habitatges 
d’urgència social 

P0822500E 
Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

50 2.067 € 

21/Y/302745 202110031717 Dret habitatge des 
de l’àmbit social P0814000F Ajuntament de 

Navàs 40 2.067 € 

21/Y/302742 202110029872 

Projecte de suport 
al dret a l’habitatge 

des de l’àmbit 
social 

P0820100F Ajuntament de 
Sant Celoni 30 2.067 € 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
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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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 
Recurs: Projectes de suport al dret a l’habitatge des de l’àmbit social 
 

Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110027025 

Projectes de suport al 
dret a l’habitatge des de 

l’àmbit social. Dades 
identificatives 

P01827000A Ajuntament 
de Sitges 

Incompliment de requisits: supera el 
màxim de sol·licituds de projectes 

tècnics per Centre Gestor. Han 
presentat 2 sol·licituds i han prioritzat 

millora de criteris de registre de l’atenció 
social al Sistema d’Informació de 

Serveis Socials- Hèstia 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. 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.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs material "Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: "CONTROLES?", 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. 2021/0008666).- La Junta, de conformitat 
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amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, 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. 

- 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 
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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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

35 30 10 15 90 31.111 

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

35 10 20 15 80 9.358 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

35 30 0 15 80 16.760 

Ajuntament de El Masnou 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

35 30 0 15 80 23.831 

Ajuntament de Calella 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

35 15 0 15 65 19.277 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

35 15 0 15 65 10.998 

Ajuntament de Granollers 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

20 30 0 15 65 62.419 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

35 10 20 0 65 6.208 

Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

20 5 20 15 60 3.540 

Ajuntament de Gelida 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

35 10 0 15 60 7.670 

Ajuntament de Premià de 
Mar 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 30 10 15 55 28.531 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

10 10 20 15 55 9.767 

Ajuntament de Masquefa 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

10 10 20 15 55 9.402 

Ajuntament d’Arenys de 
Mar 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 15 20 15 50 15.941 

Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 10 20 15 45 5.428 

Ajuntament de Navarcles 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

10 10 10 15 45 6.057 

Ajuntament de Súria 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

10 10 10 15 45 5.948 

Ajuntament de Cardedeu 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 15 10 15 40 18.424 

Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 5 20 15 40 2.864 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 15 10 15 40 19.071 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

Exposició per a la 
prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 5 20 15 40 3.548 

Ajuntament d’Artés 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

10 10 0 15 35 5.762 

Ajuntament de Santpedor 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 10 10 15 35 7.604 

Ajuntament de Teià 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 10 0 15 25 6.427 

Ajuntament de Montmeló 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: “CONTROLES?” 

0 10 0 15 25 8.831 

 
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. 
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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 recurs material 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: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 

Codi XGL Núm Registre 
PMT Actuació NIF Ens Valoració 

Puntuació 
Aportació 
Diputació 

21/Y/302767 202110030679 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0823100C Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 90 11.626,00 € 

21/Y/302759 202110029404 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0811700D Ajuntament del 
Masnou 80 11.626,00 € 

21/Y/302762 202110025700 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0800015J Consell Comarcal del 
Berguedà 80 11.626,00 € 

21/Y/302756 202110018973 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0802300D Ajuntament de 
Bigues i Riells 80 11.626,00 € 

21/Y/302765 202110031801 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0819700F Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 65 11.626,00 € 

21/Y/302761 202110022921 
Exposició per a la 

prevenció del consum 
de drogues: 
"Controles?" 

P0809500B Ajuntament de 
Granollers 65 11.626,00 € 

21/Y/302763 202110022637 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0822500E Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 65 11.626,00 € 

21/Y/302758 202110020714 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0803500H Ajuntament de 
Calella 65 11.626,00 € 

21/Y/302760 202110025220 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0809000C Ajuntament de Gelida 60 11.626,00 € 

21/Y/302755 202110019216 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0821400I Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 60 11.626,00 € 

21/Y/302764 202110030221 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0811800B Ajuntament de 
Masquefa 55 11.626,00 € 
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Codi XGL Núm Registre 
PMT Actuació NIF Ens Valoració 

Puntuació 
Aportació 
Diputació 

21/Y/302766 202110030898 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0817100A Ajuntament de 
Premià de Mar 55 11.626,00 € 

21/Y/302757 202110019309 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0826200H Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 55 11.626,00 € 

21/Y/302754 202110019139 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0800600I Ajuntament d'Arenys 
de Mar 50 11.626,00 € 

21/Y/302753 202110020115 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
"Controles?" 

P0823500D Ajuntament de Sant 
Pol de Mar 45 11.626,00 € 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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. L’actuació es farà efectiva durant l’any 2022 essent el termini màxim de 

subministrament el 31 desembre de 2022, la forma de lliurament serà en el format 
virtual o presencial en el municipi, segons la opció escollida pel municipi en la fitxa 
annexa a la sol·licitud. 

2. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

3. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 
de béns” com a màxim en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de 
recepció del lliurament. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el 
document esmentat, el bé s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
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Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110031200 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES? 

P0813900H Ajuntament de 
Navarcles 45 

Valoració més baixa i 
manca de recursos 
(en cas d’empat es 

prioritzen els 
municipis de menor 
població , art. 17.3 

del règim del Catàleg 

202110028171 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0827400C Ajuntament de 
Súria 45 

Valoració més baixa i 
manca de recursos 
(en cas d’empat es 

prioritzen els 
municipis de menor 
població , art. 17.3 

del règim del Catàleg 

202110018712 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0804500G Ajuntament de 
Cardedeu 40 Valoració més baixa i 

manca de recursos 

202110020289 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0820600E 
Ajuntament de 
Sant Esteve de 
Palautordera 

40 Valoració més baixa i 
manca de recursos 

202110023728 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0815800H 
Ajuntament de 

Parets del 
Vallès 

40 Valoració més baixa i 
manca de recursos 

202110030534 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0826100J Ajuntament de 
Santa Susanna 40 Valoració més baixa i 

manca de recursos 

202110016319 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0801000A Ajuntament 
d’Artés 35 Valoració més baixa i 

manca de recursos 

202110019263 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0819100I Ajuntament de 
Santpedor 35 Valoració més baixa i 

manca de recursos 

202110030138 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0828100H Ajuntament de 
Teià 25 Valoració més baixa i 

manca de recursos 

202110030324 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0813400I Ajuntament de 
Montmeló 25 Valoració més baixa i 

manca de recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
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Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110014164 
Exposició per a la prevenció del 

consum de drogues: 
“CONTROLES?” 

P0809300G Ajuntament de 
La Granada 

No disposa de Centre 
d’Educació Secundària 

 
Setè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. 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.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Eines per a la planificació de les 
polítiques d'infància i adolescència en risc", 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. 2021/0008668).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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 
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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. 

- 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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 
Total 

puntuació 
criteris 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

Diagnosi del pla local 
d’infància i 
adolescència 

30 35 10 10 85 

Ajuntament de 
Manresa 

Diagnosi del pla local 
d’infància i 
adolescència 

45 35 10 10 100 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 
Total 

puntuació 
criteris 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

Diagnosi del pla local 
d’infància i 
adolescència 

30 35 10 0 75 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

Diagnosi del pla local 
d’infància i 
adolescència 

30 35 0 5 70 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

Diagnosi del pla local 
d’infància i 
adolescència 

30 35 0 5 70 

Ajuntament de 
Canovelles 

Disseny del pla d'acció 
local d'infància i 
adolescència 

30 35 10 10 85 

Ajuntament de Gaià 

Suport específic a la 
planificació de 
polítiques d'infància per 
a municipis menors de 
10.000 habitants 

15 25 0 5 45 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

Suport específic a la 
planificació de 
polítiques d'infància per 
a municipis menors de 
10.000 habitants 

45 35 0 10 90 

Ajuntament de 
Santpedor 

Suport específic a la 
planificació de 
polítiques d'infància per 
a municipis menors de 
10.000 habitants 

45 25 10 10 90 

 
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 recurs tècnic 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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Recurs: Eines per a la planificació de les polítiques d’infància i adolescència en 
risc 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/302435 202110017611 
Diagnosi del pla 
local d'infància i 
adolescència 

P0811200E Ajuntament de 
Manresa 100  9.528,75€ 

21/Y/302438 202110019512 

Suport específic a 
la planificació de 
polítiques 
d'infància per a 
municipis menors 
de 10.000 
habitants 

P0819100I Ajuntament de 
Santpedor 90  9.075€ 

21/Y/302718 202110019306 

Suport específic a 
la planificació de 
polítiques 
d'infància per a 
municipis menors 
de 10.000 
habitants 

P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós 
de Bages  

90  9.075€ 

21/Y/302439 202110030651 

Disseny del pla 
d'acció local 
d'infància i 
adolescència 

P0804000H Ajuntament de 
Canovelles 85  7.713,75€ 

21/Y/302434 202110022388 
Diagnosi del pla 
local d'infància i 
adolescència 

P0831200A 
Ajuntament de 
Badia del 
Vallès 

85  9.528,75€ 

21/Y/302436 202110024553 
Diagnosi del pla 
local d'infància i 
adolescència 

P0816200J 
Ajuntament de 
Pineda de 
Mar 

75  9.528,75€ 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
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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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
 
Recurs: Eines per a la planificació de les polítiques d’infància i adolescència en 
risc 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110026101 
Diagnosi del pla 
local d'infància i 
adolescència 

P0821700B 
Ajuntament de 
Vilassar de 
Mar 

70 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110021247 
Diagnosi del pla 
local d'infància i 
adolescència 

P0823000E 
Ajuntament de 
Premià de 
Dalt 

70 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110015689 

Suport específic a 
la planificació de 
polítiques 
d'infància per a 
municipis menors 
de 10.000 
habitants 

P0808900E Ajuntament de 
Gaià 45 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. 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 
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administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs material "Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua", 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. 2021/0008672).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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. 

- 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: 
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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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 

 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Ajuntament de Campins Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100             541  

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100             605  

Ajuntament de Sant Martí de Tous Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          1.228  

Ajuntament de Torrelles de Foix Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          2.398  

Ajuntament d'Aiguafreda Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          2.512  

Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          2.980  

Ajuntament de Gironella Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          4.946  

Ajuntament de Navarcles Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          6.057  

Consell Comarcal del Moianès Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          6.383  

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          6.452  

Ajuntament de Viladecavalls Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          7.545  

Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          7.676  
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Ajuntament de Palafolls Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100          9.613  

Ajuntament d'Argentona Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        12.536  

Ajuntament de Vilanova del Camí Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        12.596  

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        12.841  

Ajuntament de Badia del Vallès Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        13.415  

Ajuntament de Canet de Mar Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        14.865  

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        14.892  

Ajuntament d'Arenys de Mar Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        15.941  

Consell Comarcal del Berguedà Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        16.760  

Ajuntament de Canovelles Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        16.829  

Ajuntament de Tordera Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        17.519  

Ajuntament de Sant Just Desvern Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        18.670  

Ajuntament del Masnou Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        23.831  

Ajuntament d'Olesa de Montserrat Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        24.144  

Ajuntament de Premià de Mar Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        28.531  

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        40.154  

Ajuntament de Vic Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        47.630  

Ajuntament de Viladecans Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        67.197  

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        67.733  

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 50 100        84.500  

Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 25 75             272  

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 25 75          1.342  

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 25 75          2.058  

Ajuntament d'Avinyó Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75          2.289  

Ajuntament de Cardona Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 25 75          4.639  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Ajuntament de Martorelles Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75          4.820  

Ajuntament de Bigues i Riells Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 25 75          9.358  

Ajuntament de Premià de Dalt Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        10.441  

Ajuntament de Montgat Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        12.200  

Ajuntament d'Abrera Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        12.538  

Ajuntament de Torelló Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 25 75        14.400  

Ajuntament de Parets del Vallès Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        19.071  

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        20.195  

Ajuntament de Vilassar de Mar Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        21.035  

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        28.268  

Ajuntament de Sitges Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        29.553  

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 25 75        47.150  

Ajuntament de Mollet del Vallès Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        51.600  

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75        57.855  

Ajuntament de Manresa Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 25 75        78.245  

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75       120.443  

Ajuntament de Sabadell Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75       216.520  

Ajuntament de Terrassa Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 50 75       223.627  

Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 0 50             608  

Ajuntament de Monistrol de 
Calders 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 0 50             702  

Ajuntament d'Òdena Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 0 50          3.668  

Ajuntament de Collbató Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 25 50          4.544  

Ajuntament de Vilanova del Vallès Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 25 50          5.503  

Ajuntament de Sallent Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 0 50 50          6.735  

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 0 50          9.767  
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Ajuntament de Pallejà Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 0 50        11.622  

Ajuntament de Vallirana Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 0 50 50        15.312  

Ajuntament de Lliçà d'Amunt Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 0 50 50        15.469  

Ajuntament de Cubelles Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 25 50        15.770  

Ajuntament de Piera Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 0 50        16.134  

Ajuntament de Sant Celoni Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 0 50 50        18.136  

Ajuntament de Calella Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 25 50        19.277  

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 0 50 50        27.569  

Ajuntament de Sant Pere de Ribes Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 0 50 50        31.111  

Ajuntament de Sant Joan Despí Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 25 50        34.267  

Ajuntament del Prat de Llobregat Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 25 50        65.385  

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 50 0 50        92.977  

Ajuntament de Mataró Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 25 50       129.661  

Ajuntament d'Olivella Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 25 0 25          3.935  

Ajuntament de Tiana Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 0 25 25          8.945  

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui 

Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 0 0 0        10.225  

 
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 recurs material 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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Recurs: Grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM) 
 

Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/302836 202110030659 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0804000H Ajuntament de 
Canovelles 100 1.665,00 € 

21/Y/302841 202110031588 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0803900J Ajuntament de 
Canet de Mar 100 1.665,00 € 

21/Y/302809 202110026343 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826400D 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Montalt 

100 1.665,00 € 

21/Y/302814 202110028224 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0828800C Ajuntament de 
Torrelles de Foix 100 1.665,00 € 

21/Y/302816 202110028005 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0801400C Ajuntament 
d'Aiguafreda 100 1.665,00 € 

21/Y/302817 202110026673 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

100 1.665,00 € 

21/Y/302818 202110028927 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0814600C 
Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

100 1.665,00 € 

21/Y/302819 202110026430 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830200B Ajuntament de 
Viladecans 100 1.665,00 € 

21/Y/302820 202110026763 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0803800B Ajuntament de 
Campins 100 1.665,00 € 

21/Y/302826 202110028599 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800900C Ajuntament 
d'Argentona 100 1.665,00 € 

21/Y/302830 202110029728 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0828400B Ajuntament de 
Tordera 100 1.665,00 € 

21/Y/302831 202110029827 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0816100B 
Ajuntament dels 
Hostalets de 
Pierola 

100 1.665,00 € 

21/Y/302834 202110029622 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0815400G Ajuntament de 
Palafolls 100 1.665,00 € 

21/Y/302835 202110029391 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0811700D Ajuntament del 
Masnou 100 1.665,00 € 

21/Y/302837 202110029335 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800317J 
Consell 
Comarcal del 
Moianès 

100 1.665,00 € 
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Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/302798 202110025167 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0829900J Ajuntament de 
Vic 100 1.665,00 € 

21/Y/302803 202110024343 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0822600C 
Ajuntament de 
Sant Martí de 
Tous 

100 1.665,00 € 

21/Y/302806 202110023857 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0821100E 
Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

100 1.665,00 € 

21/Y/302811 202110025697 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800015J 
Consell 
Comarcal del 
Berguedà 

100 1.665,00 € 

21/Y/302812 202110025849 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0817100A Ajuntament de 
Premià de Mar 100 1.665,00 € 

21/Y/302813 202110025985 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0825100A 
Ajuntament de 
Santa Margarida 
i els Monjos 

100 1.665,00 € 

21/Y/302786 202110021372 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0813900H Ajuntament de 
Navarcles 100 1.665,00 € 

21/Y/302790 202110022310 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0821900H 
Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

100 1.665,00 € 

21/Y/302791 202110022674 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830600C 
Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

100 1.665,00 € 

21/Y/302792 202110023795 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0831200A Ajuntament de 
Badia del Vallès 100 1.665,00 € 

21/Y/302794 202110023833 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0819900B 
Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

100 1.665,00 € 

21/Y/302782 202110020394 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830100D Ajuntament de 
Viladecavalls 100 1.665,00 € 

21/Y/302783 202110019994 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0815500D 
Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

100 1.665,00 € 

21/Y/302785 202110019426 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0809100A Ajuntament de 
Gironella 100 1.665,00 € 

21/Y/302788 202110019136 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800600I Ajuntament 
d'Arenys de Mar 100 1.665,00 € 

21/Y/302776 202110013985 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830300J 
Ajuntament de 
Vilanova del 
Camí 

100 1.665,00 € 
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Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/302774 202110011573 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0824000D 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Anoia 

100 1.665,00 € 

21/Y/302827 202110030823 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0828500I Ajuntament de 
Torelló 75 1.665,00 € 

21/Y/302833 202110031531 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800100J Ajuntament 
d'Abrera 75 1.665,00 € 

21/Y/302840 202110031902 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0824500C 
Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Gramenet 

75 1.665,00 € 

21/Y/302842 202110032560 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0819200G 
Ajuntament de 
Sant Iscle de 
Vallalta 

75 1.665,00 € 

21/Y/302815 202110028899 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812300B Ajuntament de 
Mollet del Vallès 75 1.665,00 € 

21/Y/302821 202110029011 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0827900B Ajuntament de 
Terrassa 75 1.665,00 € 

21/Y/302822 202110027253 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826600I 
Ajuntament de 
Cerdanyola del 
Vallès 

75 1.665,00 € 

21/Y/302823 202110026751 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0811400A Ajuntament de 
Martorelles 75 1.665,00 € 

21/Y/302824 202110029193 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0818600I Ajuntament de 
Sabadell 75 1.665,00 € 

21/Y/302825 202110026973 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0804600E Ajuntament de 
Cardona 75 1.665,00 € 

21/Y/302828 202110029213 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812500G Ajuntament de 
Montgat 75 1.665,00 € 

21/Y/302796 202110023572 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826500A 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Torelló 

75 1.665,00 € 

21/Y/302797 202110025267 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0801200G Ajuntament 
d'Avinyó 75 1.665,00 € 

21/Y/302801 202110025025 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0807600B 
Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 

75 1.665,00 € 

21/Y/302804 202110024762 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0815800H Ajuntament de 
Parets del Vallès 75 1.665,00 € 
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Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/302808 202110026110 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0821700B Ajuntament de 
Vilassar de Mar 75 1.665,00 € 

21/Y/302843 202110025392 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0827000A Ajuntament de 
Sitges 75 1.665,00 € 

21/Y/302787 202110021911 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826300F 
Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 
Horts 

75 1.665,00 € 

21/Y/302799 202110022951 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0823800H 
Ajuntament de 
Sant Quirze del 
Vallès 

75 1.665,00 € 

21/Y/302769 202110019780 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0802300D Ajuntament de 
Bigues i Riells 75 1.665,00 € 

21/Y/302780 202110018475 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800024B 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 
Plana 

75 1.665,00 € 

21/Y/302773 202110016236 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0811200E Ajuntament de 
Manresa 75 1.665,00 € 

21/Y/302772 202110015162 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0823000E Ajuntament de 
Premià de Dalt 75 1.665,00 € 

21/Y/302829 202110030658 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0823100C 
Ajuntament de 
Sant Pere de 
Ribes 

50 1.665,00 € 

21/Y/302832 202110029852 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0820100F Ajuntament de 
Sant Celoni 50 1.665,00 € 

21/Y/302838 202110030371 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0816000D Ajuntament de 
Piera 50 1.665,00 € 

21/Y/302839 202110032769 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0806800I Ajuntament de 
Collbató 50 1.665,00 € 

21/Y/302810 202110026235 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0807300I Ajuntament de 
Cubelles 50 1.665,00 € 

21/Y/302795 202110024391 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0831000E 
Ajuntament de 
Vilanova del 
Vallès 

50 1.665,00 € 

21/Y/302800 202110025421 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0819500J 
Ajuntament de 
Sant Andreu de 
la Barca 

50 1.665,00 € 

21/Y/302802 202110025305 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0814200B Ajuntament 
d'Òdena 50 1.665,00 € 
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Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/302807 202110025458 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812000H Ajuntament de 
Mataró 50 1.665,00 € 

21/Y/302789 202110022790 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0803500H Ajuntament de 
Calella 50 1.665,00 € 

21/Y/302793 202110022307 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0820400J 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

50 1.665,00 € 

21/Y/302805 202110023114 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0821600D Ajuntament de 
Sant Joan Despí 50 1.665,00 € 

21/Y/302784 202110020479 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826200H 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Castellet 

50 1.665,00 € 

21/Y/302770 202110018676 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0816800G Ajuntament del 
Prat de Llobregat 50 1.665,00 € 

21/Y/302777 202110018257 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812700C 
Ajuntament de 
Monistrol de 
Calders 

50 1.665,00 € 

21/Y/302778 202110017928 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0822900G 
Ajuntament de 
Sant Mateu de 
Bages 

50 1.665,00 € 

21/Y/302779 202110017442 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0819000A Ajuntament de 
Sallent 50 1.665,00 € 

21/Y/302771 202110014064 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0815600B Ajuntament de 
Pallejà 50 1.665,00 € 

21/Y/302781 202110014023 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0829600F Ajuntament de 
Vallirana 50 1.665,00 € 

21/Y/302775 202110011854 
Grups de suport 
emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0810600G Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 50 1.665,00 € 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 Diputació executarà l’assistència com a màxim en el període d’un any des de 

l’aprovació dels presents acords. 
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2. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
tot advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració: 
 
Recurs: Grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM) 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110028570 
Grups de suport 

emocional i d’ajuda 
mútua (GSAM) 

P0814700A Ajuntament 
d'Olivella 25 

No arriba a la 
puntuació mínima 
de 50 punts. 

202110017713 
Grups de suport 

emocional i d’ajuda 
mútua (GSAM) 

P0828200F Ajuntament de 
Tiana 25 

No arriba a la 
puntuació mínima 
de 50 punts. 

202110021929 
Grups de suport 

emocional i d’ajuda 
mútua (GSAM) 

P0825000C 

Ajuntament de 
Santa 
Margarida de 
Montbui 

0 
No arriba a la 
puntuació mínima 
de 50 punts. 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. 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.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de 
l'envelliment actiu, persones amb discapacitat i salut mental", 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. 2021/0008674).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
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l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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. 

- 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 
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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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 30 30 100 15.469 hab. 

Ajuntament del Prat 
de Llobregat 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 30 30 100 65.385 hab. 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 30 30 100 67.733 hab. 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Gramenet 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 30 30 100 120.443 
hab. 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 30 30 100 129.239 
hab. 

Ajuntament de Calaf 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 15 30 85 3.656 hab. 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de 
Cubelles 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 15 30 85 15.770 hab. 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 15 30 85 24.488 hab. 

Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 15 30 85 47.150 hab. 

Ajuntament de 
Viladecans 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 15 30 85 67.197  hab. 

Consell Comarcal 
del Maresme 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 15 30 85 227.584 
hab. 

Ajuntament de Puig-
reig 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

20 30 30 80 4.295 hab. 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

20 30 30 80 6.073 hab.  

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

40 15 15 70 7.426 hab. 

Ajuntament de 
Montmeló 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

10 30 30 70 8.831 hab. 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

20 30 15 65 20.195 hab. 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

20 15 15 50 1.437 hab. 

Ajuntament de Gavà 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

20 15 10 45 47.057 hab. 

Ajuntament de 
Cardona 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

10 15 15 40 4.639 hab. 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

10 15 15 40 19.071 hab. 

Ajuntament de 
Gallifa 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

20 0 15 35 167 hab. 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

   0 8.837 hab. 

Ajuntament de Teià 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

   0 6.427 hab. 

Consell Comarcal 
del Berguedà 

Projectes estratègics en 
l’àmbit de l’envelliment 
actiu, persones amb 
discapacitat i salut 
mental 

   0 39.980 hab. 

 
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. 
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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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu, persones amb 
discapacitat i salut mental 
 

Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/303351 202110019327  

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi en 
l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

 P0816800G 
Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat  

 100 18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

21/Y/303357 202110011798 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0810600G Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt 100 

18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

21/Y/303360 202110026684 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
100 18.148,79€ 

(IVA inclòs) 

21/Y/303355 202110024388 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P5800011H 
Consell 

Comarcal del 
Baix Llobregat 

100 18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

21/Y/303352 202110031891 

Suport en el 
disseny del pla 
d’actuació local 

en l’àmbit de 
l’envelliment 

actiu 

P0824500C 
Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

100 18.148,79€ 
(IVA inclòs) 
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Codi XGL Núm. Registre 
PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/303353 20210026537 

Suport en el 
disseny del pla 
d’actuació local 

en l’àmbit de 
l’envelliment 

actiu 

P5800008D 
Consell 

Comarcal del 
Maresme 

85 18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

21/Y/303359 202110032673 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0807300I Ajuntament de 
Cubelles 85 18.148,79€ 

(IVA inclòs) 

21/Y/303358 202110032401 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi en 
l’àmbit de la 
salut mental 

P0803100G Ajuntament de 
Calaf 85 18.148,79€ 

(IVA inclòs) 

21/Y/303354 202110026489 

Suport en el 
disseny del Pla 
d’actuació local 
en l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0830200B Ajuntament de 
Viladecans 85 18.148,79€ 

(IVA inclòs) 

21/Y/303350 202110026259 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi en 
l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0805000G 
Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
85 18.148,79€ 

(IVA inclòs) 

21/Y/303356 202110025023 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi en 
l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0807600B 
Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

85 18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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: 
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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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 
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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
 
Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu, persones amb 
discapacitat i salut mental 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110022032 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0800300F Ajuntament 
d’Alella 80 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110031859 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0817400E Ajuntament de 
Puig-reig 80 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110022715 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0828900A 
Ajuntament de 

Torrelles de 
Llobregat 

80 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 
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Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110027193 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0824800G 
Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

70 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110028063 

Suport en el 
disseny del pla 

d’actuació local en 
l’àmbit de 

l’envelliment actiu 

P0813400I Ajuntament de 
Montmeló 70 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110023684 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0823800H 
Ajuntament de 

Sant Quirze 
del Vallès 

65 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110025875 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0806100D 
Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
50 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110026075 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0808800G Ajuntament de 
Gavà 45 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110027054 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0804600E Ajuntament de 
Cardona 40 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110024847 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0815800H 
Ajuntament de 

Parets del 
Vallès 

40 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202110029273 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0808600A Ajuntament de 
Gallifa 35 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
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Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu, persones amb 
discapacitat i salut mental 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110026535 

Suport en el 
disseny del Pla 

d’actuació local en 
l’àmbit de la salut 

mental 

P0819300E 
Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 

Per duplicitat. Han 
presentat 2 sol·licituds 

i prioritzen Ciutats 
amigues 

202110019315 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0821200C 
Ajuntament de 
Sant Fruitós 

de Bages 

Per duplicitat. Han 
presentat 2 sol·licituds 

i prioritzen Eines de 
planificació d’infància 

202110028940 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0828100H Ajuntament de 
Teià 

Per duplicitat. Han 
presentat 2 sol·licituds 

i prioritzen Plans de 
drogues 

202110030261 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi de la 
realitat social de 

l’ens local 

P0800015J 
Consell 

Comarcal del 
Berguedà 

Per duplicitat. Han 
presentat 2 sol·licituds 

i prioritzen Plans de 
drogues 

 
Setè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. 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.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Serveis d'Intervenció 
Socioeducativa", 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. 2021/0008676).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
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1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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. 

- 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. 
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5. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 

 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa 50 25 75 9.630 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa 25 25 50 18.136 

Ajuntament de 
Badalona 

Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa 50 25 75 223.166 

Ajuntament d’Abrera Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa 50 25 75 12.538 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa 25 25 50 34.267 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa 25 25 50 6.363 

 
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 recurs tècnic 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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Recurs: Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/302564 202110032757 Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa P0825900D 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

75 3.617,9 

21/Y/302560 202110027327 Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa P0801500J Ajuntament de 

Badalona 75 6.763,9 

21/Y/302562 202110023323 Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa P0800100J Ajuntament 

d’Abrera 75 3.729,22 

21/Y/302561 202110029871 Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa P0820100F Ajuntament de 

Sant Celoni 50 3.617,9 

21/Y/302565 202110023076 Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa P0821600D Ajuntament de 

Sant Joan Despí 50 5.510,34 

21/Y/302563 202110017259 Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa P0820900I 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
50 3.840,54 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat per l’import de l’adjudicació de la 
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contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva liquidació, si ha 
variat. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sisè. 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.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles", 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. 2021/0008678).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

50 30 20 100 12841 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

50 30 20 100 16760 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

50 30 20 100 12539 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Consell Comarcal del 
Moianès 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

50 30 20 100 6383 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

50 30 20 100 31111 

Ajuntament de Teià 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

30 30 20 80 6427 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

30 30 20 80 223627 

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

30 30 30 80 14882 

Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

30 20 20 70 5428 

Ajuntament de Polinyà 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

20 30 20 70 8504 

Ajuntament de Palafolls 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

20 30 20 70 9613 

Ajuntament de Terrassa 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

30 30 10 70 223627 

Ajuntament de La 
Garriga 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

50 10 10 70 16668 

Ajuntament de Navarcles 
Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

30 30 10 70 6057 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

30 30 10 70 19071 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

20 20 10 50 6363 

Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat 

Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de 
pantalles 

50 30 20 100 47150 
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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 el recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic 
de pantalles 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/303377 202110011572 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles 

P0824000D 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d’Anoia 
100 17.151,75 € 

21/Y/303373 202110026789 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles 

P0800015J 
Consell 

Comarcal del 
Berguedà 

100 17.151,75 € 

21/Y/303381 202110026903 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles 

P0805300A Ajuntament de 
Castellbisbal 100 14.713,6 € 

21/Y/303375 202110029338 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles 

P0800317J 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

100 14.713,6 € 
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Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

21/Y/303372 202110030682 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles 

P0823100C 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
100 17.151,75 € 

21/Y/303378 202110028955 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles 

P0828100H Ajuntament de 
Teià 80 Recursos 

Interns 

21/Y/303376 202110029923 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles 

P5800007F 

Consell 
Comarcal del 

Vallès 
Occidental 

80 17.151,75 € 

21/Y/303374 202110030195 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles 

P0807100C 
Ajuntament de 

Corbera de 
Llobregat 

80 Recursos 
Interns 

21/Y/303380 202110021073 

Suport a l'elaboració 
del protocol de 
consum de drogues 
i/o ús problemàtic de 
pantalles 

P0823500D Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 70 10.890 € 

21/Y/303379 202110018647 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 
pantalles  

P0816600A Ajuntament de 
Polinyà 70 17.151,75 € 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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 
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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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
 
Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic 
de pantalles 
 
Núm. Registre 

PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110029557 

Suport a l'elaboració 
del protocol de 

consum de drogues 
i/o ús problemàtic de 

pantalles 

P0815400G Ajuntament de 
Palafolls 70 

Valoració més baixa i 
manca de recursos (en 
cas d’empat es prioritza 

als ajuntaments amb 
menor població, art.17.3 

règim del Catàleg) 

202110028989 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 

prevenció de drogues 
i ús problemàtic de 

pantalles 

P0827900B Ajuntament de 
Terrassa 70 

Valoració més baixa i 
manca de recursos (en 
cas d’empat es prioritza 

als ajuntaments amb 
menor població, art.17.3 

règim del Catàleg) 

202110017860 

Suport a l'elaboració 
del protocol de 

consum de drogues 
i/o ús problemàtic de 

pantalles 

P0808700I Ajuntament de 
La Garriga 70 

Valoració més baixa i 
manca de recursos (en 
cas d’empat es prioritza 

als ajuntaments amb 
menor població, art.17.3 

règim del Catàleg) 
 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic 
de pantalles  
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202110024792 Suport a l'elaboració del 
pla local de prevenció de P0807600B Ajuntament 

d'Esplugues de 
Duplicitat de sol·licituds de recursos 
tècnics. Han presentat 3 sol·licituds 
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Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

drogues i ús problemàtic 
de pantalles 

Llobregat de recursos tècnics. Prioritzen 
projectes estratègics en l’àmbit de 

l’envelliment actiu. 

202110031186 

Suport a l'elaboració del 
pla local de prevenció de 
drogues i ús problemàtic 

de pantalles 

P0813900H Ajuntament de 
Navarcles 

Duplicitat de sol·licituds de recursos 
tècnics. Han presentat 2 sol·licituds 

de recursos tècnics. Prioritzen 
Identificació dels perfils dels infants 

i adolescents en situació de risc. 

202110023757 

Suport a l'elaboració del 
pla local de prevenció de 
drogues i ús problemàtic 

de pantalles 

P0815800H Ajuntament de 
Parets del Vallès 

Duplicitat de sol·licituds de recursos 
tècnics. Han presentat 2 sol·licituds 

de recursos tècnics. Prioritzen 
projectes estratègics en l’àmbit de 

l’envelliment actiu. 

202110016388 

Suport a l'elaboració del 
pla local de prevenció de 
drogues i ús problemàtic 

de pantalles 

P0820900I 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 

Duplicitat de sol·licituds de recursos 
tècnics. Han presentat 2 sol·licituds 

de recursos tècnics. Prioritzen 
serveis d’intervenció 

socioeducativa. 
 
Setè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. 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.” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Guia local per fer front als 
maltractaments a les persones grans", 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. 2021/0008679).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, 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. 
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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. 

- 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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

40 30 30 100 punts 92.977 hab. 

Ajuntament de Cervelló 
Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

40 20 30 90 punts 9.077 hab. 

Ajuntament 
d’Esparreguera 

Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

40 20 30 90 punts 22.302 hab. 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

20 30 30 80 punts 25.999 hab. 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

20 30 30  80 punts 31.111 hab. 

Consell Comarcal del 
Maresme 

Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

20 30 30 80 punts 227.584 hab. 

Ajuntament de Mataró 
Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

40 20 5 65 punts 129.661 hab. 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

20 20 20 60 punts 45.467 hab. 

Ajuntament de Rubí 
Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

20 10 30  60 punts 78.591 hab. 

Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat  

Guia local per fer front als 
maltractaments a les 
persones grans 

40 10 5  55 punts 24.144 hab.  

 
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 recurs tècnic 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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Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/302425 202110021671 

Suport en 
l’elaboració de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0820400J 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
100 punts 15.791,47€ 

21/Y/302431 202110015638 

Suport en 
l’elaboració de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0806700A Ajuntament de 
Cervelló 90 punts 15.791,47€ 

21/Y/302423 202110018496 

Suport en 
l’elaboració de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0807500D Ajuntament 
d’Esparreguera 90 punts 15.791,47€ 

21/Y/302430 202110022034 

Suport en 
l’elaboració de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0826000B 
Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
80 punts 15.791,47€ 

21/Y/302424 202110030635 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0823100C 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
80 punts 2.362,50€ 

21/Y/302427 202110026532 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P5800008D 
Consell 

Comarcal del 
Maresme 

80 punts 2.362,50€ 

21/Y/302426 202110025461 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0812000H Ajuntament de 
Mataró 65 punts 2.362,50€ 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/302422 202110017190 

Suport en 
l’elaboració de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0821000G 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
60 punts 15.791,47€ 

21/Y/302429 202110024837 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0818300F Ajuntament de 
Rubí 60 punts 2.362,50€ 

21/Y/302428 202110028947 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la 
“Guia local per fer 

front als 
maltractaments a 

les persones grans” 

P0814600C 
Ajuntament 
d’Olesa de 
Montserrat 

55 punts 2.362,50€ 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 
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Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sisè. 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.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Ciutats amigues amb les persones 
grans", 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. 2021/0008680).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

- 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 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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

2019 
Ajuntament 
de Montcada i 
Reixac 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 20 20 20 15 95 36.803 
hab. 

Ajuntament 
del Masnou 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 20 20 15 90 23.831 
hab. 

Ajuntament 
de Manresa 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 20 15 20 90 78.245 
hab. 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 
Total 

puntuació 
criteris 

N. 
Habitants 

2019 
Ajuntament 
de Sant Adrià 
de Besòs 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 20 10 20 15 85 37.447 
hab. 

Ajuntament 
de Mataró 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 15 20 15 85 129.661 
hab. 

Ajuntament 
de Torelló 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 10 15 20 80 14.400 
hab. 

Ajuntament 
de Manlleu 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 15 15 15 80 20.912 
hab. 

Ajuntament 
de Castellar 
del Vallès 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 10 20 15 80 24.488 
hab. 

Ajuntament 
d'Igualada 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 15 10 20 80 40.742 
hab. 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 20 15 5 20 80 96.455 
hab. 

Ajuntament 
de Mataró 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 10 20 15 80 129.661 
hab. 

Ajuntament 
de Sabadell 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

15 20 10 20 15 80 216.520 
hab. 

Ajuntament 
de l'Hospitalet 
de Llobregat 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

20 15 10 20 15 80 269.382 
hab. 

Ajuntament 
de Sant Just 
Desvern 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

15 15 15 15 15 75 18.670 
hab. 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

     0 47.150 
hab. 

Ajuntament 
d'Abrera 

Ciutats amigues 
amb les 
persones grans 

     0 12.538 
hab. 

 
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. 
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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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Ciutats amigues amb les persones grans 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/303105 202110026733 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0812400J 
Ajuntament 

de Montcada i 
Reixac 

95 1.500€ 

21/Y/303107 202110029503 

Suport en 
l'elaboració de la 
diagnosi i del pla 

d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans” 

P0811700D Ajuntament 
del Masnou 90 15.000€ 

21/Y/303101 202110020201 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0811200E Ajuntament 
de Manresa 90 1.500€ 

21/Y/303103 202110015845 

Suport en 
l'elaboració de la 
diagnosi i del pla 

d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans” 

P0819300E 
Ajuntament 

de Sant Adrià 
de Besòs 

85 15.000€ 
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Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/303102 202110019747 

Suport a 
l'avaluació del 

projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

P0812000H Ajuntament 
de Mataró 85 15.000€ 

217Y/303106 202110029028 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0818600I Ajuntament 
de Sabadell 80 1.500€ 

21/Y/303097 202110026197 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0805000G 
Ajuntament 
de Castellar 
del Vallès 

80 1.500€ 

21/Y/303096 202110032072 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0810000J 
Ajuntament 

de l'Hospitalet 
de Llobregat 

80 1.500€ 

21/Y/303098 202110019683 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0812000H Ajuntament 
de Mataró 80 1.500€ 

21/Y/303104 202110030663 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0828500I Ajuntament 
de Torelló 80 1.500€ 
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Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

21/Y/303099 202110016978 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0811100G Ajuntament 
de Manlleu 80 1.500€ 

21/Y/303108 202110023680 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P0810100H Ajuntament 
d'Igualada 80 1.500€ 

21/Y/303100 202110023714 

Suport a la 
implementació del 

pla d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans" 

(Espais de millora) 

P5800015I 
Consell 

Comarcal 
d'Osona 

80 1.500€ 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. 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 amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
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advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat 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. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per manca de 
recursos: 
 
Recurs: Ciutats amigues amb les persones grans 
 

Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202110023745 

Suport en 
l'elaboració de la 
diagnosi i del pla 

d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans” 

P0821900H 
Ajuntament de 

Sant Just 
Desvern 

75 Manca de 
recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Ciutats amigues amb les persones grans 
 
Núm. Registre 

PMT Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

 202110025029 

 Suport en 
l'elaboració de la 
diagnosi i del pla 

d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans” 

P0807600B 
Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

 Incompliment de requisits 
- per duplicitat. Han 

presentat 3 sol·licituds de 
productes tècnics del 

Servei. Finalment escullen 
Projectes estratègics 

202110031518 

Suport en 
l'elaboració de la 
diagnosi i del pla 

d'acció del 
projecte "Ciutats 
amigues amb les 
persones grans” 

P0800100J Ajuntament 
d'Abrera 

Incompliment de requisits 
- per duplicitat. Han 

presentat 2 sol·licituds de 
productes tècnics del 

Servei. Finalment escullen 
Serveis d’intervenció 

socioeducativa 
 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
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Recurs: Ciutats amigues amb les persones grans 
 
Núm. Registre 

PMT Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

202110022382 

Suport en l'elaboració 
de la diagnosi i del pla 

d'acció del projecte 
"Ciutats amigues amb 
les persones grans” 

P0831200A 
Ajuntament de 

Badia del 
Vallès 

Desistiment explícit de 
l’Ens 

 
Vuitè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. 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.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Identificació dels perfils dels 
infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies", 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. 2021/0008681).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 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: 
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- 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. 

- 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. Constituït l’òrgan col·legiat de la Gerència de Benestar Social, 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 secretari de 
l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos. 

 
6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Ajuntament d'Artés 

Identificació dels perfils 
dels infants i adolescents 
en situació de risc i les 
seves famílies 

0 15 15 5.762 hab. 
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Ajuntament de 
Calella 

Identificació dels perfils 
dels infants i adolescents 
en situació de risc i les 
seves famílies 

0 30 30 19.277 hab. 

Ajuntament de 
Navarcles 

Identificació dels perfils 
dels infants i adolescents 
en situació de risc i les 
seves famílies 

40 30 70 6.057 hab. 

 
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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i les 
seves famílies 
 

Codi XGL Núm. 
Registre PMT Actuació NIF Ens Puntuació Forma de 

prestació 

21/Y/302607 202110018958 

Identificació 
perfils d'infants, 
adolescents i les 
seves famílies. 

P0801000A Ajuntament 
d'Artés 15 Recursos 

propis 

21/Y/302608 202110027259 

Identificació 
perfils d'infants, 
adolescents i les 
seves famílies. 

P0803500H Ajuntament 
de Calella 30 Recursos 

propis 

21/Y/302606 202110031303 

Identificació 
perfils d'infants, 
adolescents i les 
seves famílies. 

P0813900H Ajuntament 
de Navarcles 70 Recursos 

propis 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
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 amb caràcter definitiu com a màxim en un any des de 

l’adjudicació del recurs. 
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. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. 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 
personal tècnic del Servei de Suport de Programes Socials. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sisè. 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.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 16 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 




