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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 27 DE MAIG DE 2021 
 
El 27 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), de 
la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), el 
vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), la vicepresidenta 
quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a 
vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i 
Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-
CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor 
Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa 
Moret Sabidó (PSC-CP), senyors Alfredo Vega López (PSC-CP), Rubén Guijarro 
Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i 
Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), 
senyora Laura Pérez Castaño (ECG), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) 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. 
 
Excusa la seva absència el diputat senyor Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies 
interpersonals disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de 
la sessió de forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a 
distància i per mitjans electrònics.  
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 13 de maig de 2021. 
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2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/10370).  
 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 
Decret judicial ferm, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en data 15 d'octubre de 
2020, en el procediment ordinari núm. 220/2017-S, interposat pel senyor XXX i la 
senyora XXX contra el Decret de la Presidència de la corporació de 4 d’abril de 
2017, que va aprovar el projecte constructiu «Millora d’intersecció entre les 
carreteres BP-1432 I BV 1483. TM Bigues i Riells», ja que ha acordat tenir per 
desistits els recurrents, així com la caducitat en la instància i la finalització 
del procediment contenciós-administratiu, amb arxiu de les actuacions (Exp. 
núm. 2017/7849). 

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

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 22 de 
desembre de 2020, en el procediment abreujat núm. 19/2019-F, que desestima 
el recurs interposat per la senyora XXX contra la resolució de l’Ajuntament de 
Badalona, de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident 
ocorregut el 2 de gener de 2009, quan, segons deia, va relliscar amb la graveta 
existent al pas habilitat per travessar unes obres que s’estaven realitzant a la via 
pública; recurs on la Diputació de Barcelona ha estat part codemandada (Exp. 
núm. 2019/4237). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2125/2021, de data 11 de març, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 479/2019-F, interposat per la 
Fundació Privada Trinijove contra el Decret de la Presidència núm. 10898/2019, 
de 7 d’octubre, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
pels danys materials produïts el 2 de gener de 2018 a un vehicle de recollida 
selectiva de residus, que va impactar amb la barrera d’accés al recinte de la 
Maternitat (Exp. núm. 2020/0003573). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1166/2021, de data 17 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 171/2020-A, interposat 
per VERTI ASSEGURADORA CIA DE SEGUROS contra el Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona de la Generalitat de Catalunya als efectes d’informar el 
jutjat que la Diputació de Barcelona és l’administració titular de la via en què es 
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va produir l’accident -PK 5,1 de la carretera BV-1248- causant dels danys que es 
reclamen i que actualment s’està tramitant el preceptiu expedient de 
responsabilitat patrimonial, aportant al jutjat còpia de les actuacions (Exp. núm. 
2020/0015312). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1167/2021, de data 17 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 315/2020-D interposat 
pel senyor XXX, contra la resolució de 28 de juliol de 2020, dictada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació 
de Barcelona, que desestima la reclamació en relació amb els interessos 
meritats des de la data de desestimació per Decret de 24 de desembre de 2016, 
de la petició d’incentiu econòmic per jubilació voluntària incentivada (Exp. núm. 
2020/0016206). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 605/2021, de data 29 de gener, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 359/2020-A, interposat  per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2020/0018993). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 596/2021, de data 29 de gener, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 332/2020-S, interposat  per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2020/0018995). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1157/2021, de data 17 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 344/2020-M, interposat 
per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2020/0016801). 
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11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1286/2021, de data 19 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 355/2020-A, interposat  
per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2020/0018119). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1944/2021, de data 6 de març, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 368/2020-D, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0018121). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2133/2021, de data 11 de març, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 235/2020-C, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0017346). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2357/2021, de data 18 de març, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 241/2020-D, interposat pels 
senyors XXX, XXX, XXX i XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava 
les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i titulars de 
les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0016932). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 

crèdit derivat de la despesa per import de 967,68 €, a favor de l’Ajuntament 
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d’Igualada, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(Exp. núm. 2018/20270). 

 
Servei de Planificació i Avaluació 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2021 i traslladar-lo al Ple pel seu coneixement i efectes 
(Exp. núm. 2020/0011825). 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre 

parcialment el procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de 
concurrència competitiva, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000864).  

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

de la contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona i ens adherits (Exp. núm. 2016/0006577).  

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

de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), l’Institut del Teatre, el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els organismes 
tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa (Exp. núm. 
2020/0017785).  

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
20. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit a curt termini per a 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2021” (Exp. núm. 
2021/0003332). 
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Caixa de Crèdit 
 
21. BALENYÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 70.000 €, a l'Ajuntament de Balenyà, 
per a finançar l'actuació local “Canvi terra de la pista poliesportiva”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009842). 

 
22. CALDERS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 164.000 €, a l'Ajuntament de Calders, 
per a finançar l'actuació local “Inversions municipals en obra exercici 2021”, al 0 
% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009620). 

 
23. SANT FELIU SASSERRA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, per a finançar l'actuació local “Reforma sala 
polivalent Ateneu. Resta fase III”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0009845). 

 
24. SANT LLORENÇ D'HORTONS. 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 Llorenç d'Hortons, per a finançar l'actuació local “Camí 
saludable”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0009184). 

 
25. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 70.000 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per finançar a l'actuació local 
“Pavimentació i arranjaments calçada”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0009422). 

 
26. SANTA SUSANNA. 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 Santa Susanna, per a finançar l'actuació local “Adequació de 
l'aula de música al centre cívic”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0010330). 

 
Tresoreria 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 

fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 
acadèmic 2021-2022 de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/0000059). 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Gabinet d’Innovació Digital 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el reajustament 

de l’autorització de despesa del Gabinet d’Innovació Digital aprovada per acord 
núm. 13/2021 de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 de gener de 
2021(Exp. núm. 2021/0000429). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics 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. 2021/0009408). 

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

constructiu “Sanejament de paviment, any 2021 Zona Occidental i Oriental (2 
Lots)” (Exp. núm. 2021/5326). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte de concessió administrativa per a gestionar l’equipament d’ús públic 
del càmping de Fontmartina, propietat de la Diputació de Barcelona, al Parc 
Natural del Montseny Reserva de la Biosfera, a l’adjudicatari d’aquesta, senyor 
XXX, d’acord amb l’informe signat pel director del Parc Natural del Montseny 
Reserva de la Biosfera, de data 21 d’abril de 2021 (Exp. núm. 2006/2883). 

 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

resolució del procediment de concessió de recursos tècnics, per concurrència 
competitiva, del recurs “Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament 
de la infraestructura verda local i l'ODS15” (codi 21024), en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/9636). 

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

resolució del procediment de concessió de recursos tècnics per concurrència 
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competitiva del recurs “Redacció de projectes de millora del patrimoni natural” 
(codi 21261) en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/9814). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport en la gestió 
de l’amiant”, 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. 2021/0008005). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
dels residus, la neteja viària i a l’economia circular”, 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. 2021/0008003). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Desenvolupament 
de projectes d’educació i sensibilització ambiental”, 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. 2021/0007186). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de l’abastament d’aigua”, 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. 2021/0008001). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de la 
mobilitat sostenible”, 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. 2021/0008002). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’elaboració de mapes de 
soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció, 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. 2021/0005088). 
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40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria “d’Avaluació de la 
qualitat de les aigües”, 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. 2021/0004222). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
sostenible de la infraestructura verda/blava urbana”, 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. 2021/0008004). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de 
mesures per a l’eficiència energètica, l’estalvi i les energies renovables”, 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. 
2021/0008044).  

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria “d’Educació ambiental 
per la transició energètica”, 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. 2021/0007187).  

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió de 
comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica”, 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. 
2021/0008042).  

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Planificació per a 
la transició energètica i el clima”, 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. 2021/0008043).  

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

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’estudi de la qualitat de 
l’aire, 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. 2021/0005087).  
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47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos materials en matèria de “Cessió de 
bicicletes elèctriques”, 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. 2021/0005582). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

reconeixement de crèdit per al pagament de la justificació final de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l’actuació “Apropa’t 
i aprofita’t de la contractació pública”, del recurs econòmic “Projectes singulars 
de dinamització del teixit productiu”, en el marc del Catàleg de Serveis 2019 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 2018/20072). 

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

concessions del fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a municipis de 
fins a 10.000 habitants”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0002698).  

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats 
impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels 
diferents sectors culturals i/o del seus professionals l’any 2021 (Exp. núm. 
2021/8806). 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals. 
(Exp. núm. 2020/17827).  

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics i materials, per concurrència 
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competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. 
Oficina d’Equipaments Esportius (Exp. núm. 2021/0000471). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, per concurrència competitiva, en 
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. Oficina 
d’Activitats Esportives (Exp. núm. 2021/0007643). 

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

liquidació definitiva, reconèixer el crèdit i revocar, per manca de justificació, 
diversos ajuts del Fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport 
local”, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (Exp. núm. 
2019/0005638).  

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l'Àrea 
d'Igualtat i Sostenibilitat Social, a favor de les entitats sense finalitat de lucre que 
gestionen habitatges d'inserció social (Exp. núm. 2021/0005853). 

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

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

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 13 de maig de 2021.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 13 de maig de 2021, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/10370).- 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: 
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“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes 
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al 
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el 
nomenament en qualsevol moment. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament 
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 
 
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 
 
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de 
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació amb 
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport. 
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El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió 
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de 
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de 
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 
d’abril de 2020–, per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020, 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 26 de novembre de 2020 (acord núm. 581/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21), per la Junta de 
Govern en sessió d’11 de març de 2021 (acord núm. 54/21), per la Junta de Govern en 
sessió de 25 de març de 2021 (acord núm. 92/21) i per la Junta de Govern en sessió 
de 29 d’abril de 2021 (acord núm. 171/2021). 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant el Decret 6754/20, de 9 de juliol, va aprovar 
l’adquisició d’una acció de la societat pública Empresa de transformación agraria, 
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA, S.A.), de la que és propietari el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA). Conseqüentment, és pertinent que la corporació designi la 
persona que la representarà a la Junta General d’Accionistes de la societat. 
 
Altrament, en el marc de les designacions de representants de la Diputació de 
Barcelona als ens participats, la Federació de Municipis de Catalunya ha sol·licitat a 
la corporació que es designin les persones que la representaran a les seves 
comissions sectorials, en què els seus membres han tenir la condició d’electes, així 
com als seus respectius consells assessors tècnics, en què no és necessària 
aquesta condició. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Designar la representació de la Diputació de Barcelona en els ens i en els 
termes següents: 
 
A).- Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA, S.A.) 
 
Es designa com a representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General 
d’Accionistes de la societat Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., 
M.P. (TRAGSA, S.A.), el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb el 
que disposen els articles 9.c) i 28 dels estatuts de la societat, la persona següent:  
 

 Sr. Carles Ruiz Novella, president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns. 

 
B).- Federació de Municipis de Catalunya  
 
1.- Designar els representants d’aquesta corporació en les comissions sectorials de 
Benestar Social (Àrea de cohesió social), de Funció Pública (Àrea d'administració), de 
Política Territorial/Urbanisme i d’Habitatge (ambdues de l’Àrea de territori i 
sostenibilitat), de Comerç i Turisme, de Desenvolupament Local i del Territori i d’ 
Ocupació (totes tres de l’Àrea de promoció econòmica), de Cultura, Joventut i Infància 
(Àrea de serveis a les persones), d’Agenda Digital i de Transparència (ambdues de 
l’Àrea de Bon Govern), creades en el si de l’organització de la Federació de 
Municipis de Catalunya per al període 2020-2023 a l’empara de les previsions de 
l’article 16 dels seus estatuts, els quals han de tenir la condició de membres electes 
de la Diputació de Barcelona. 
 

Les persones designades són: 
 
 Comissió de Benestar Social (Àrea de cohesió social) 

Representant: Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
 

 Comissió de Funció Pública (Àrea d'administració) 
Representant: Sr. Josep Arimany Manso 

 
 Comissió de Política Territorial / Urbanisme (Àrea de territori i 

sostenibilitat) 
Representant: Sr. Pere Pons Vendrell 
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 Comissió d'Habitatge (Àrea de territori i sostenibilitat) 
Representant: Sr. Pere Pons Vendrell 

 
 Comissió de Comerç i Turisme (Àrea de promoció econòmica) 

Representants:  Sr. Óscar Sierra Gaona 
       Sra. Abigail Garrido Tinta 

 
 Comissió de Desenvolupament Local i del Territori (Àrea de promoció 

econòmica) 
Representant: Sra. Eva María Menor Cantador 

 
 Comissió d’Ocupació (Àrea de promoció econòmica) 

Representant: Sra. Eva María Menor Cantador 
 

 Comissió de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a les persones) 
Representants: Sr. Javier Silva Pérez 

 
 Comissió d’Agenda Digital (Àrea de bon govern) 

Representant: Sr. Josep Arimany Manso 
 

 Comissió de Transparència (Àrea de bon govern)  
Representant: Sr. Josep Arimany Manso 

 
2.- Determinar que les anteriors designacions a les comissions sectorials de la 
Federació de Municipis de Catalunya es completen amb les realitzades mitjançant 
l’acord de la Junta de Govern núm. 54/21, adoptat en sessió d’11 de març, les quals 
afectaren les comissions i les persones següents: 

 
 Comissió d’Educació (Àrea de cohesió social) 

Representant: Sr. Alfredo Vega López 
 

 Comissió de Cultura, joventut i infància (Àrea de serveis a les persones) 
Representant: Sr. Javier Silva Pérez 

 
 Comissió d’Esports (Àrea de serveis a les persones) 

Representant: Sr. David Escudé Rodríguez 
 
3.- Designar els representants d’aquesta corporació en els consells tècnics 
assessors de Benestar Social, de Sanitat, Salut Pública i Consum i d’Educació (tots 
tres de l’Àrea de cohesió social), de Funció Pública i de Seguretat i Protecció 
Civil (ambdós de l’Àrea d'administració), de Política Territorial/Urbanisme i d’Habitatge 
(ambdós de l’Àrea de territori i sostenibilitat), de Comerç i Turisme, de 
Desenvolupament Local i del Territori i d’Ocupació (tots tres de l’Àrea de promoció 
econòmica), de Cultura, Joventut i Infància i d’Esports (ambdós de l’Àrea de serveis a 
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les persones), d'Agenda Digital i de Transparència (ambdós de l’Àrea de bon govern), 
d'Interculturalitat/Diversitat (Àrea de progrés i desenvolupament) i de Dona (Àrea de 
dona), creats en el si de l’organització de la Federació de Municipis de Catalunya per 
al període 2020-2023, a l’empara de les previsions de l’article 16 dels seus estatuts, 
els quals no han de tenir la condició de membres electes de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Les persones designades són: 
 

 Consell Tècnic Assessor de Benestar Social (Àrea de cohesió social) 
Representant:   Sra. Teresa Llorens Carbonell 

 
 Consell Tècnic Assessor de Sanitat, Salut Pública i Consum (Àrea de 

cohesió social) 
 

Representants: Sra. Catalina Chamorro Moreno 
        Sr. Carlos Ruiz Benito 
        Sra. Alba Llorens Hidalgo 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Educació (Àrea de cohesió social) 
 
Representant:   Sra. Teresa Sambola Ferré 

 
 Consell Tècnic Assessor de Funció Pública (Àrea d'administració) 

 
Representant:   Sra. Nicolasa Pérez Sánchez 

 
 Consell Tècnic Assessor de seguretat i protecció civil (Àrea 

d'administració) 
 
Representants: Sra. Maria Xalabarder Aulet 

Sra. Isabel Alonso Fernández 
 

 Consell Tècnic Assessor de Política territorial / Urbanisme (Àrea de territori 
i sostenibilitat) 
 
Representants: Sra. Maria Xalabarder Aulet 

Sr. Ferran Barba Boada 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Habitatge (Àrea de territori i sostenibilitat) 
 
Representants: Sr. David Mongil Juarez 

Sra. Maria Xalabarder Aulet 
Sra. Isabel Ezpeleta García 
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 Consell Tècnic Assessor de Comerç i Turisme (Àrea de promoció 
econòmica) 
 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 
 Consell Tècnic Assessor de Desenvolupament Local i del Territori (Àrea de 

promoció econòmica) 
 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 
 Consell Tècnic Assessor d'Ocupació (Àrea de promoció econòmica) 

 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 
 Consell Tècnic Assessor de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a 

les persones) 
 
Representants: Sra. Olga López Miguel 

Sr. Francesc X. Menéndez Pablo 
Sr. Pere Pastallé Sucarrats 
Sra. Teresa Sambola Ferré 

 
 Consell Tècnic Assessor d'Esports (Àrea de serveis a les persones) 

 
Representant: Sra. Teresa Sambola Ferré 

 
 Consell Tècnic Assessor d'Agenda Digital (Àrea de bon govern) 

 
Representant: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller 

 
 Consell Tècnic Assessor de Transparència (Àrea de bon govern) 

 
Representant: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller 

 
 Consell Tècnic Assessor d'Interculturalitat/Diversitat (Àrea de progrés i 

desenvolupament) 
 
Representant: Sra. Teresa Llorens Carbonell 

 
 Consell Tècnic Assessor de Dona (Àrea de dona) 

 
Representant: Sra. Elena Lledós Monsó 
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4.- D’acord amb l’art. 20 dels estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya, la 
representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de la Federació, és 
la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. 
 
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, favorable als interessos de la Diputació de 
Barcelona, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en 
data 15 d'octubre de 2020, en el procediment ordinari núm. 220/2017-S, 
interposat pel senyor XXX i la senyora XXX. contra el Decret de la Presidència de 
la corporació de 4 d’abril de 2017, que va aprovar el projecte constructiu 
«Millora d’intersecció entre les carreteres BP-1432 I BV 1483. TM Bigues i Riells», 
ja que ha acordat tenir per desistits els recurrents, així com la caducitat en la 
instància i la finalització del procediment contenciós-administratiu,  amb arxiu de 
les actuacions (Exp. núm. 2017/7849).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha conegut del recurs 
interposat pel senyor XXX i la senyora XXX, contra el decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona del 4 d’abril de 2017, que va aprovar el projecte constructiu 
«Millora d’intersecció entre les carreteres BP-1432 I BV 1483. TM Bigues i Riells», així 
com també resolia les seves al·legacions i aprovava la relació de béns i drets afectats 
per l’execució de dit projecte.  
 
Quant aquest assumpte, escau tenir present que el 12 de juliol de 2018, es va acordar 
l’arxiu provisional de les actuacions, i que des d’aquest moment la part actora no ha 
dut a terme cap actuació processal. 
 
Així les coses, el Jutjat per decret núm. 49/2020, de 15 d’octubre, recaigut en el 
procediment ordinari núm. 220/2017-S, el Jutjat ha tingut per desistits als actors, així 
com ha declarat la caducitat en la instància i la finalització del procediment, amb arxiu 
de les actuacions.  
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Així ho preveuen els articles 237 i 240.2 de la Llei d’enjudiciament civil (LEC), que són 
d’aplicació supletòria en la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb la 
disposició final primera de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. 
 
Aquest decret ha esdevingut ferm, en no haver-se formulat cap recurs. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret ferm núm. 49/2020, de 15 
d’octubre, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona i recaigut en 
el procediment ordinari núm. 220/2017-S, interposat pel senyor XXX i la senyora XXX, 
contra el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona del 4 d’abril de 2017, 
que va aprovar el projecte constructiu «Millora d’intersecció entre les carreteres BP-
1432 I BV 1483. TM Bigues i Riells», que els ha tingut per desistits, així com ha 
declarat la caducitat en la instància i la finalització del procediment, amb arxiu de les 
actuacions. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 22 de 
desembre de 2020, en el procediment abreujat núm. 19/2019-F, que desestima el 
recurs interposat per la senyora XXX contra la resolució de l’Ajuntament de 
Badalona, de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident 
ocorregut el 2 de gener de 2009, quan, segons deia, va relliscar amb la graveta 
existent al pas habilitat per travessar unes obres que s’estaven realitzant a la via 
pública; recurs on la Diputació de Barcelona ha estat part codemandada (Exp. 
núm. 2019/4237).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Sentència núm. 269/2020, de 22 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 19/2019-F, 
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desestima el recurs interposat per la senyora XXX contra la resolució de l’Ajuntament 
de Badalona de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident ocorregut el 2 de gener 
de 2009, quan, segons deia, va relliscar amb la graveta existent al pas habilitat per 
travessar unes obres que s’estaven realitzant a la via pública. 
 
S’impugna l’acte administratiu emès per l’Ajuntament de Badalona, però després es 
formula la demanda conjuntament contra el propi ajuntament, la Diputació de 
Barcelona -com a promotora de les obres-, la mercantil AOCSA (constructora) i la 
societat GEOVIAL, SL (que en duia la direcció facultativa). 
 
La Sentència esmentada considera que, en primer lloc, els fets no queden 
degudament acreditats quant al lloc i les circumstàncies concretes de la caiguda, en el 
sentit que no es prova que es produís en el lloc on diu la recurrent ni que la causa en 
fos l’existència de graveta al paviment. No hi ha informe de la Guàrdia Urbana, ni cap 
testimoni dels fets. A més, la zona estava degudament senyalitzada i existien en 
diversos punts passos habilitats per a vianants.  
 
En segon lloc, i tot i entendre que els fets quedaren provats, s’acredita que l’estat de la 
calçada era perfectament visible i apreciable, que era de dia, que hi havia un pas 
habilitat proper i que la recurrent coneixia el lloc per ser veïna de la zona. Per tant, que 
no va adoptar la mínima diligència exigible en el deambular, i que en tot cas la manca 
d’atenció o una distracció va ser el factor determinant de la caiguda; i que l’estat de la 
via pública no constituïa una anormalitat rellevant en el funcionament normal dels 
serveis públics de pavimentació de la via pública. 
 
Per tot això, desestima el recurs i la demanda de responsabilitat patrimonial, i declara 
ajustada a Dret la resolució impugnada. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 269/2020, de 22 de 
desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el 
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procediment abreujat núm. 19/2019-F, que desestima el recurs interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de l’Ajuntament de Badalona de 22 de maig de 2018, 
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
físics derivats de l’accident ocorregut el 2 de gener de 2009, quan, segons deia, va 
relliscar amb la graveta existent al pas habilitat per travessar unes obres que s’estaven 
realitzant a la via pública; recurs on la Diputació de Barcelona ha estat part 
codemandada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2125/2021, de data 11 de 
març, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 479/2019-F, interposat per 
la Fundació Privada Trinijove contra el Decret de la Presidència núm. 
10898/2019, de 7 d’octubre, pel qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys materials produïts el 2 de gener de 2018 a 
un vehicle de recollida selectiva de residus, que va impactar amb la barrera 
d’accés al recinte de la Maternitat (Exp. núm. 2020/0003573).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 479/2019-F, procediment abreujat, interposat per la Fundació 
Privada Trinijove contra el Decret de la Presidència núm. 10898, de 7 d’octubre de 
2019, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
materials produïts el 2 de gener de 2018 a un vehicle de recollida selectiva de residus, 
que va impactar amb la barrera d’accés al recinte de la Maternitat. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en quedar acreditat que 
l’acció per reclamar la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona ha 
prescrit, perquè ha transcorregut més d’un any des de la data en què es va produir 
l’accident. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
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Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 479/2019-F, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, interposat per Fundació Privada Trinijove contra el Decret de Presidència 
núm. 10898, de 7 d’octubre de 2019, pel qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys materials produïts el 2 de gener de 2018 a un 
vehicle de recollida selectiva de residus, que va impactar amb la barrera d’accés al 
recinte de la Maternitat. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada.” 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1166/2021, de data 17 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 171/2020-A, interposat 
per VERTI ASSEGURADORA CIA DE SEGUROS contra el Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona de la Generalitat de Catalunya als efectes d’informar el 
jutjat que la Diputació de Barcelona és l’administració titular de la via en què es 
va produir l’accident -PK 5,1 de la carretera BV-1248- causant dels danys que es 
reclamen i que actualment s’està tramitant el preceptiu expedient de 
responsabilitat patrimonial, aportant al jutjat còpia de les actuacions (Exp. núm. 
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2020/0015312).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“En relació amb el procediment judicial instat per VERTI ASEGURADORA CIA DE 
SEGUROS contra el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la Generalitat de 
Catalunya, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que tramita 
aquesta reclamació com a procediment abreujat núm. 171/2020-A, mitjançant ofici de 
17 de setembre de 2020, ha requerit la Diputació de Barcelona, que no és part 
codemandada en les actuacions abans indicades, perquè, en el termini de deu dies, 
aclareixi si és la titular del PK 5,1 de la carretera BV-1248 i aporti al jutjat còpia de les 
actuacions. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 171/2020-A, procediment 
abreujat, instat per VERTI ASEGURADORA CIA DE SEGUROS contra el Servei 
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Territorial de Carreteres de Barcelona de la Generalitat de Catalunya als efectes 
d’informar al jutjat que la Diputació de Barcelona és l’administració titular de la via en 
què es va produir l’accident causant dels danys que es reclamen i que actualment 
s’està tramitant el preceptiu expedient de responsabilitat patrimonial, aportant al jutjat 
còpia de les actuacions. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1167/2021, de data 17 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 315/2020-D interposat pel 
senyor XXX, contra la resolució de 28 de juliol de 2020, dictada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació 
de Barcelona, que desestima la reclamació en relació amb els interessos 
meritats des de la data de desestimació per Decret de 24 de desembre de 2016, 
de la petició d’incentiu econòmic per jubilació voluntària incentivada (Exp. núm. 
2020/0016206).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 19 
d’octubre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 315/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 28 de juliol de 2020 dictada 
pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima la reclamació en relació amb als interessos 
meritats des de la data de desestimació per Decret de 24 de desembre de 2016, de la 
petició d’incentiu econòmic per jubilació voluntària incentivada.  
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 315/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 28 de juliol de 2020 dictada 
pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima la reclamació en relació amb als interessos 
meritats des de la data de desestimació per Decret de 24 de desembre de 2016, de la 
petició d’incentiu econòmic per jubilació voluntària incentivada.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 605/2021, de data 29 de 
gener, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 359/2020-A, interposat  per 
la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra 
el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la 
petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2020/0018993).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, mitjançant ofici d’1 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 359/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 359/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
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Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 596/2021, de data 29 de 
gener, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 332/2020-S, interposat  per 
la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra 
el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la 
petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2020/0018995).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 332/2020-S, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 332/2020-S, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1157/2021, de data 17 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 344/2020-M, interposat 
per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra 
el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la 
petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2020/0016801).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 
d’octubre de 2020 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 344/2020-M, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz 
Romero, diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan 
delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 344/2020-M, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
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Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1286/2021, de data 19 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 355/2020-A, interposat 
per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra 
el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la 
petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2020/0018119).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 24 de 
novembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 355/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 355/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1944/2021, de data 6 de 
març, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 368/2020-D, interposat pel 
senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0018121).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 23 de 
novembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 368/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz 
Romero, diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan 
delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 368/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
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Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2133/2021, de data 11 de 
març, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 235/2020-C, interposat pel 
senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0017346).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 4 de 
novembre de 2020, ha donat trasllat de la còpia de l’escrit de demanda a aquesta 
corporació, com a part demandada, en el procediment abreujat núm. 235/2020-C 
interposat pel senyor XXX, juntament amb dues persones més, contra la resolució de 6 
de març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, 
desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i 
titulars de les places que ocupen. 
 
Mitjançant Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona de 16 
d’octubre de 2020 es declara improcedent l’acumulació de pretensions realitzades a la 
demanda i s’acorda tramitar únicament el recurs del senyor XXX. Aquesta resolució va 
ser confirmada íntegrament per la interlocutòria de 21 de gener de 2021 que 
desestima el recurs de reposició interposat per la part recurrent. 
 
Actualment el procediment judicial resta pendent que el jutjat assenyali la data de la 
vista oral. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
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matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 235/2020-C procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
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14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2357/2021, de data 18 de 
març, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 241/2020-D, interposat pels 
senyors XXX, XXX, XXX i XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava 
les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i titulars 
de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0016932).- La Junta resta assabentada 
del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 21 
d’octubre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 241/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pels senyors XXX, XXX, XXX i XXX, contra la resolució de 6 de 
març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, 
desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i 
titulars de les places que ocupen. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 241/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pels senyors XXX, XXX, XXX i XXX, contra la resolució de 6 de 
març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, 
desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i 
titulars de les places que ocupen. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 
crèdit derivat de la despesa per import de 967,68 €, a favor de l’Ajuntament 
d’Igualada, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(Exp. núm. 2018/20270).- 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 de l’esmentat Catàleg (AJG 
núm.187/19). 
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3. Entre els ajuts econòmics concedits pel centre gestor, Oficina d’Europa i Estratègia 

Internacional, l’Ajuntament d’Igualada se li va concedir un ajut econòmic per import 
de 4.550 € per l’actuació “Acció Internacional i innovació” del recurs de Foment de 
les relacions europees i internacionals dels ens locals, amb un termini d’execució 
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 

 
4. De conformitat amb l’article 37 del règim regulador del catàleg, l’Ajuntament 

d’Igualada va sol·licitar una ampliació de termini d’execució fins al 30 de juny de 
2020. Aquesta sol·licitud va ser aprovada mitjançant Decret núm. 14802, de data 18 
de desembre de 2019, amb la corresponent reimputació pressupostària 

  
5. Posteriorment degut a la declaració de l’estat d’alarma en virtut del Reial decret 

463/2020, de 14 de març i la consegüent suspensió dels terminis administratius, el 
termini d’execució es va veure ampliat novament fins al 17 de setembre de 2020 i el 
termini de justificació fins al 18 de desembre de 2020. 

 
6. De conformitat a l’informe de data 11 de maig de 2021 elaborat per l’Oficina 

d’Europa i Estratègia Internacional, l’Ajuntament d’Igualada en data 17 de desembre 
2020, dins del termini de justificació voluntària va presentar els informes preceptius 
per a la justificació tècnica i financera de l'ajut econòmic concedit. Així mateix, en 
data 15 de gener 2021, el centre gestor va fer un requeriment d’esmena a l’ens 
destinatari que va respondre en data 21 de gener 2021. Posteriorment es van 
detectar altres aspectes a esmenar i es va enviar a l’ens un segon requeriment 
d’esmena en data 12 de març de 2021 que l’ens va respondre en data 18 de març 
de 2021. Finalment, un cop revisada la justificació esmenada i vista la renúncia de 
l’Ajuntament d’Igualada de 0,41 €, l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional emet 
informe favorable de manament de pagament en data 11 de maig de 2021. 

 
7. Així mateix el citat informe continua i indica que del total de l’import de l’ajut 

concedit 4.550 €, 968,09 € estaven imputats al pressupost 2019 els quals no han 
passat com a romanents i la resta, 3.581,91 €, estaven imputats al pressupost 
2020, els quals sí que han passat com a romanents al pressupost 2021. En 
conseqüència per pagar l’import total de 4.549,59 €, corresponent a l’import de l’ajut 
econòmic concedit, 4.550 €, menys l’import renunciat per l’Ajuntament, 0,41 €, el 
centre gestor proposa el reconeixement de crèdit de 967,68 €, corresponent als 
968,09 € que no han passat com a romanents menys els 0,41 € renunciats per 
l’Ajuntament.    

 
8. L’acceptació de la renúncia dels 0,41 € presentada per l’Ajuntament d’Igualada es 

tramitarà juntament amb altres renúncies d’aquesta convocatòria per part de la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local.  

 
9. Vist que es va sol·licitar la modificació de crèdit per import de 968,09 €, al no tenir 

en compte en aquell moment la renúncia, mitjançant informe de la cap de l’Oficina 
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d’Europa i Estratègia Internacional de data 31 de març de 2021 i que aquesta 
modificació es va aprovar en data 4 de maig de 2021(D 4370/21).  

 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, i d’acord amb l’esmentat 
informe de data 11 de maig de 2021 de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, i 
vist que el citat informe conclou que s’ha analitzat la documentació justificativa 
presentada i aquesta és conforme a les condicions establertes, i atès que s’ha aprovat 
la modificació pressupostària i que 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), es proposa el reconeixement de crèdit per 
import de 967,68 €, i s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10101/92061/46280 del pressupost 2021. 
 
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 NOU- CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (967,68 €) a favor de 
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l’Ajuntament d’Igualada, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2019 (AJG 187/19), i en base als arguments adduïts en la part expositiva d’aquest 
acte. 
  
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (967,68 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10101/92061/46280 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 2021 a favor de 
l’Ajuntament d’Igualada per poder efectuar el pagament de l’ajut concedit per 
l’actuació ”Acció Internacional i innovació” (AJG 187/19).” 
 
S’incorporen a la sessió la diputada senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i el 
diputat senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP). 
 
Servei de Planificació i Avaluació 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2021 i traslladar-lo al Ple pel seu coneixement i efectes 
(Exp. núm. 2020/0011825).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona va constituir un nou plenari l’11 de juliol de 2019, fruit de 
les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. La presidenta de la Diputació de 
Barcelona i el seu equip de govern van manifestar, de forma explícita i expressa en el 
Ple de constitució de la nova corporació, la seva voluntat de concretar en un Pla 
d’actuació de mandat les prioritats que es fixaven per aquests propers quatre anys de 
govern. 
 
2. D’altra banda, també es va establir que l’impuls i la direcció del procés d’elaboració 
del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 correspongués a la Presidència de la 
Diputació de Barcelona amb el suport de la Coordinació General, a partir de la 
proposta tècnica efectuada per la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació 
Local, d’acord amb el Dictamen 95/19 aprovat pel Ple en sessió de 23 de juliol, 
d'aprovació de la Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la 
Diputació de Barcelona. 
 
3. La coordinació interna i metodològica que ha estat necessària per desenvolupar 
adequadament l’impuls i l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023, que 
ha comptat amb una àmplia participació tècnica i directiva per part del personal de la 
Diputació de Barcelona, s’ha articulat a través de la Comissió de Coordinadors, com a 
espai per a desenvolupar de forma transversal la planificació estratègica de les 
polítiques públiques i definir criteris que informin els programes de caràcter general, 
d’acord amb el Decret núm. 9912/19, de 16 de setembre de 2019 pel qual es crea la 
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Comissió de Coordinació i es determina el seu règim jurídic i dels criteris de 
funcionament. 
 
4. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 expressa el compromís institucional de la 
Diputació de Barcelona amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per a un 
Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana, pel que fa: 
 

1. A la seva vessant estratègica, que es concreta en la missió, la visió i els valors 
institucionals, els objectius estratègics que es corresponen amb una relació 
prioritzada dels objectius de desenvolupament sostenible, i diversos projectes 
transformadors per promoure la sostenibilitat. 

 
2. I a la seva vessant operativa, que es desplega mitjançant el pressupost per 

programes de la corporació, que comprèn diversos subprogrames pressupostaris 
que també s’han alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible. 

 
D’aquesta manera, integra una visió a mig i llarg termini que orienta l’acció estratègica 
de la Diputació d’acord amb les principals “agendes globals”, amb una visió a curt 
termini que es plasma a la programació anual dels recursos de la corporació i, per tant, 
permet respondre a les necessitats puntuals o sobrevingudes que es vagin produint –
com ha succeït, durant el propi procés d’elaboració i posada en marxa del Pla 
d’actuació de mandat 2020-2023 amb la pandèmia global de la COVID-19- conduint a 
una planificació de mandat adaptada a les noves circumstàncies. Des d’aquesta 
perspectiva, també es concep com un Pla d’actuació de mandat obert i flexible, amb 
subprogrames pressupostaris, eixos d’acció i projectes transformadors que han de ser 
objecte de seguiment i que, fruit d’aquest seguiment, també poden ser objecte de 
millores i actualitzacions.  
 
5. Atès que transcorreguts els primers mesos de vigència del Pla d’actuació de mandat 
2020-2023 les diferents unitats orgàniques de la corporació han desenvolupat diverses 
actuacions per desplegar les previsions del Pla, han adaptat la seva acció als nous 
reptes que han anat sorgint i, a més, s’ha aprovat el nou pressupost corporatiu per a 
l’any 2021 que modifica el marc operatiu del Pla aprovat el mes de juliol de 2020, des 
del Servei de Planificació i Avaluació adscrit a la Coordinació d’Estratègia Corporativa i 
Concertació Local, a qui correspon tècnicament el seguiment i actualització del Pla 
segons el seu Dictamen d’aprovació (Acord de Junta de Govern núm. 330 de 30 de 
juliol de 2020), s’han elaborat tres documents, que consten a l’expedient, que 
permeten ordenar i sistematitzar el procés de seguiment, actualització i millora del Pla 
amb una periodicitat anual, d’acord amb l’establert a l’apartat cinquè del propi Pla de 
mandat: 
 

1. Un balanç de l’acció de govern durant l’any 2020, que recull sintèticament l’acció 
realitzada per desenvolupar els projectes transformadors de mandat, així com les 
principals línies d’actuació que s’han desplegat per part de cada Àrea de la 
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corporació en el marc dels eixos d’acció aprovats al PAM 2020-2023 per tal de 
donar resposta als objectius estratègics que s’hi contemplen. 

 
2. Quadres de comandament que mostren quantitativament el grau de contribució 

als objectius estratègics de l’acció de govern de l’any 2020 considerant tots els 
recursos disponibles, tant a nivell global, com pel que fa a cadascun dels 
projectes transformadors de mandat i dels subprogrames pressupostaris. 
D’acord amb els mateixos, cal destacar que la contribució que l’acció corporativa 
ha realitzat als principals objectius estratègics de la Diputació (que són una 
versió localitzada dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides), considerant el número d’assignacions prioritàries que han obtingut dels 
subprogrames i projectes transformadors, supera el 80 % en tots els casos.  

 
3. I, per últim, un informe d’actualització i millora del Pla d’actuació de mandat, que 

recull els canvis derivats del document inicialment aprovat. 
  
6. Aquest darrer informe d’actualització i millora del Pla d’actuació de mandat 2020-
2023 ha donat lloc a l’elaboració d’un document de refosa del Pla en la seva edició per 
a l’any 2021, del qual se’n poden destacar aquests aspectes: 
 

1. Durant el segon semestre de l’any 2020, la Diputació ha hagut de conciliar la 
doble necessitat de donar una resposta immediata als governs locals davant la 
situació d’emergència sanitària i social sobrevinguda, l’impacte del confinament i 
la recessió econòmica i, alhora, assentar les bases per orientar la recuperació 
cap a un nou model de desenvolupament sostenible des del punt de vista 
econòmic, mediambiental i social. Aquesta doble necessitat ha conduït a 
reorientar diversos projectes transformadors, a desplegar-ne dos de nous, a 
reforçar el suport econòmic als governs locals de la província de Barcelona i, en 
línies generals, a adaptar la cooperació local canalitzada a través del nou Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals a reptes que ja s’havien plantejat, però 
s’han hagut d’abordar de forma peremptòria.    

 
2. D’altra banda, un altre aspecte destacable és que la pandèmia no només ha 

motivat canvis en algunes de les prioritats i polítiques de la Diputació, sinó també 
en el model organitzatiu i de prestació de serveis, fet que ha repercutit en el marc 
operatiu del Pla d’actuació de mandat. Tant pels canvis que s’han produït en les 
polítiques i les línies d’actuació que han dut a terme les diverses Àrees de la 
corporació, com per les modificacions que s’han integrat en el pressupost 
corporatiu per a l’any 2021, el document de refosa del Pla d’actuació de mandat 
2020-2023 per a l’any 2021 ha requerit una àmplia actualització. Encara que no 
s’hagin alterat les idees força i l’àmbit funcional que orienta l’acció de cada Àrea 
d’acord amb el Pla aprovat inicialment, la refosa inclou canvis puntuals en els 
subprogrames pressupostaris o bé en els orgànics responsables de la seva 
gestió, modificacions en objectius i activitats que s’hi contemplen o 
actualitzacions puntuals en els indicadors, que posen de manifest l’adaptació 
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constant de l’acció corporativa a les noves necessitats i reptes que contemplen 
els òrgans de govern.   

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb les consideracions fetes en l’apartat anterior, no s’ha de considerar el 
Pla d’actuació de mandat 2020-2023 com una de les competències que l’article 33.2 d) 
de la Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases de règim local, atribueix al Ple de la 
Diputació a l’esmentar que l’aprovació de Plans de caràcter provincial correspon a 
aquest òrgan. Aquests plans són els que cita l’article 36.2 b) de la mateixa llei, en tant 
que el Pla d’actuació de mandat és un instrument de planificació i de definició 
d’objectius i d’orientació de caràcter polític. 
 
2. Per tant, el Pla d’actuació de mandat correspon aprovar-lo a l’òrgan que identifica el 
govern de la Diputació de Barcelona, és a dir, la Junta de Govern. En aquest sentit, la 
Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern l’adopció de 
mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i 
els organismes dependents de la corporació, mitjançant el Decret núm. 8836/19, de 
data 17 juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries, publicat al BOPB 
de 23 de juliol de 2019 (apartat sisè I, 4.a). 
 
3. Una vegada s’ha elaborat l’actualització del Pla, es considera oportú aprovar-la 
mitjançant el text refós del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 per a l’any 2021 i 
donar trasllat al Ple per al seu coneixement. 
 
En virtut de tot això, proposo a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’actualització per a l’any 2021 i el text refós resultant del Pla 
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2020-2023 que s’acompanya com 
a annex. 
 
Segon.- TRASLLADAR el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 
2020-2023 actualitzat per a l’any 2021 i el text refós resultant al proper Ple de la 
Diputació de Barcelona que es convoqui, per al seu coneixement i efectes.” 
 
Documents vinculats  
 
Pla(c5a88b33c4c36bdd6d24)  
 
Perfil       Signatari    Data signatura  
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Responsable directiu Servei Promotor      Xavier Bertrana Horta (TCAT)            14/05/2021, 
10:14 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre 
parcialment el procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de 
concurrència competitiva, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (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: 

 
“Instrucció dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva  
 
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. Posteriorment, el mateix òrgan, en dates 25 de febrer de 2021 i 25 de març de 2021 

i 29 d’abril de 2021, va aprovar diverses rectificacions i modificacions en 
l’esmentada convocatòria (AJG 40/21 i AJG 107/21, respectivament), i, en data 29 
d’abril de 2021, va declarar la disponibilitat del crèdit de les quanties addicionals de 
la convocatòria (AJG 176/21). 

 
3. L’article 5 del règim de la convocatòria estableix dos procediments de concessió 

dels recursos consistents en ajuts econòmics: la concurrència competitiva, que és 
l’ordinari i en el qual la concessió depèn de la valoració de sol·licituds a la vista de 
criteris preestablerts i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció 
de la valoració obtinguda; i la concessió directa amb concurrència. 

 
4. Pel que fa als recursos econòmics emmarcats en el primer dels procediments, el 

termini de sol·licitud va finalitzar el 4 de març de 2021. 
 
5. Els responsables del procediment d’instrucció han estat les gerències, direccions de 

Serveis i gabinets de la Diputació de Barcelona, els quals, sota la direcció de les 
coordinacions competents de les Àrees corporatives, han elaborat els informes 
d’instrucció. Els òrgans col·legiats que han validat aquests informes, d’acord amb 
les corresponents actes esteses pels secretaris de cadascun d’ells, i que 
s’incorporen a l’expedient, es detallen a continuació: 
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ÒRGAN INFORMES VALIDATS 

Àrea d’Acció Climàtica 
- Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
- Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. 
- Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental. 

Àrea de Cultura 

- Gerència de Serveis de Cultura, Oficina d’Estudis i 
Recursos Culturals 

- Gerència de Serveis de Cultura, Oficina de Difusió 
Artística 

- Gerència de Serveis de Cultura, Oficina de 
Patrimoni Cultural 

- Gerència de Serveis de Biblioteques 

Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar 

- Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania. 
- Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
- Gerència de Serveis de Benestar Social. 

Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut 

- Gerència de Serveis d’Educació. 
- Gerència de Serveis d’Esports. 

Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals 

- Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. 

- Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats. 

- Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
- Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals. 
Direcció de Relacions 

Internacionals 
- Oficina d’Europa i Estratègia Internacional  
- Oficina de Cooperació al Desenvolupament  

Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 

Corporatius 

- Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius 

Gabinet de Prevenció i 
Seguretat - Gabinet de Prevenció i Seguretat 

Gerència de Serveis de 
Comerç - Gerència de Serveis de Comerç 

Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i 

Ocupació 

- Oficina Tècnica d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic 

- Servei de Mercat de Treball 
- Servei de Teixit Productiu 

Gerència de Serveis de 
Turisme - Gerència de Serveis de Turisme 

Servei d'Agenda 2030 i 
Participació - Servei d'Agenda 2030 i Participació 

Subdirecció d’Imatge 
Corporativa i Promoció 

Institucional 

- Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció 
Institucional 

 
6. De cada informe d’instrucció, la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en tant 

que responsable de la gestió coordinada i del compliment del règim regulador de la 
convocatòria, ha revisat els aspectes següents: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

- Que en cas que s’hagi determinat l’existència de defectes esmenables, es va 
requerir a l’ens destinatari per a què els esmenés, en els terminis previstos en el 
règim del Catàleg. 

- Que el centre gestor fa constar com ha distribuït la quantia màxima que es va 
preveure en la convocatòria entre els diferents recursos, que la quantia total 
concedida no supera la quantia total prevista i que, en cas de redistribució entre 
recursos de la quantia individualitzada estimativa inicial, aquesta redistribució 
s’ha fet d’acord amb les regles establertes en el règim de la convocatòria. 

- Que 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 preestablerts per a cada recurs i que els criteris que es 
relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- Que s'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de 
valoració i com s’ha obtingut l’import a concedir, a partir de la puntuació 
obtinguda. 

- Que s’ha fet constar la puntuació obtinguda per les sol·licituds valorades i, en les 
sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert. 

- Que el/la responsable del centre gestor és qui signa l'informe. 
- Que s’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema 

d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor 
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida. 

- Que es compleix l'aportació mínima garantida, d’acord amb el règim regulador. 
- Que no existeixen sol·licituds estimades en què el rati de cobertura superi el 100 

per cent de l'import sol·licitat. 
 

7. Com a resultat d’aquesta fase es fa una proposta de concessió d’ajuts per un import 
total de 32.793.188,78 euros, amb una distribució pluriennal de 28.903.347,43 
euros l’any 2021 i de 3.889.841,35 euros l’any 2022. 

 
8. Els ens als que es proposa concedir ajut han declarat estar al corrent del pagament 

de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social dins els sis mesos 
anteriors al present acte, segons l’informe emès pel Servei de Govern Local en data 
17 de maig de 2021 que s’incorpora a l’expedient. 

 
9. Per últim, en el marc d’aquesta resolució, també es procedeix a aprovar la reducció 

de la quantia autoritzada inicialment com a conseqüència de l’existència de 
quanties no distribuïdes en fase d’instrucció, per tal d’alliberar aquest saldo i, si 
escau, redistribuir-lo d’acord amb la quantia que correspon assignar a les 
aplicacions d’ens diferents d’ajuntaments. 

 
Ampliació del termini de resolució 
 
10. En data 19 de maig de 2021, la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 

Corporatius ha emès informe, que s’incorpora a l’expedient, en què es posa de 
manifest la detecció d’una incidència en els sistemes informàtics de presentació 
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telemàtica de sol·licituds a través del Portal municipal de tràmits (PMT), en concret 
les relatives al dia 2 de març de 2021. 

 
11. Entre les sol·licituds rebudes en aquesta franja es troba la presentada per 

l’Ajuntament de Cabrils amb número de registre 202110024529, corresponent al 
recurs de tipus econòmic “Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere” gestionat pel centre gestor Oficina de les 
Dones i LGTBI. 

 
12. D’acord amb l’informe: “La sol·licitud presentada va generar la corresponent 

entrada en el Registre però no va quedar correctament actualitzada al PMT. En 
aquesta situació, la sol·licitud no era visible pel centre gestor des de l’aplicació 
PMT i no va poder realitzar la instrucció de la sol·licitud dins del termini previst per 
fer-ho. [...] 

 
Avaluant la informació d’activitat dels sistemes, es detecta que [l’error] va ser 
degut a un comportament excepcional en la comunicació entre el PMT i el 
Registre: quan la resposta per part del Registre es demora anòmalament en 
respondre. És en aquest escenari concret que la informació emmagatzemada 
referent al tràmit de l’expedient no reflexa correctament la sol·licitud registrada. No 
obstant això, no s’han identificat altres casos de sol·licituds relatives a recursos de 
tipus econòmic que hagin tingut la mateixa incidència.” 

 
13. Atès que quan la sol·licitud es posa visible al PMT, el centre gestor ja ha emès el 

seu informe d’instrucció, el qual ha estat examinat i validat per l’òrgan col·legiat 
corresponent, i que l’existència d’una sol·licitud sobrevinguda però presentada en 
temps i forma obliga a aquest centre gestor a refer el seu informe pel que fa al 
recurs “Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, 
afectiva i de gènere” i elevar-lo de nou per examen i validació a l’òrgan col·legiat, 
és del tot necessari separar la resolució del procediment de concessió del referit 
recurs de la resta de recursos; el que obliga a ampliar el termini de resolució 
establert en el règim de Catàleg, de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la 
data en què va finalitzar el termini de sol·licitud (4 de març de 2021). 

 
14. En aquest sentit, es considera que una ampliació d’un mes (és a dir, fins el 5 de 

juliol de 2021) ha de ser suficient per dur a terme les accions referides i dona 
satisfacció a allò establert en l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que possibilita 
de manera excepcional i motivada l’ampliació del termini màxim de resolució, 
sempre que aquest no sigui superior a l’establert per a la tramitació del 
procediment. 

 
Fonaments de dret 
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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 els ajuts 
econòmics del Catàleg de serveis. 
 
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. RESOLDRE parcialment el procediment de concessió d’ajuts econòmics en 
règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i, en conseqüència, aprovar les 
concessions d’ajuts, les desestimacions de sol·licituds per menor valoració i manca de 
recursos i també aquelles per incompliment de requisits, acceptar les sol·licituds 
desistides i declarar les actuacions que s’executen en la modalitat de col·laboració 
interadministrativa, que s’inclouen en els annexos 1 a 5 que s’incorporen al present 
dictamen i que es detallen en la taula següent:  
 

Annex Contingut 

1 

Ajuts concedits, amb indicació dels períodes d’execució següents: 
 Execució anual. Execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de 

desembre de 2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre 
de 2021 i justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 31 de 
març de 2022. 

 Execució pluriennal. Execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 
de desembre de 2022. Primera justificació voluntària fins al 15 de 
novembre de 2021. Segona justificació voluntària, entre el 2 de 
gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022. Justificació final 
entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de març de 2023. 

 Execució diferida. Execució entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de 
desembre de 2022. Justificació voluntària fins al 15 de novembre 
de 2022 i justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de 
març de 2023. 

2 Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 
3 Sol·licituds desestimades per incompliment de requisits. 
4 Sol·licituds desistides. 

5 Actuacions que s’executen en la modalitat de col·laboració 
interadministrativa. 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada pels acords de Junta de 
Govern núm. 13/21 i núm. 176/21 segons el detall que s’indica en el present acord, per 
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a què el crèdit torni a estar disponible i, si escau, poder autoritzar i disposar la despesa 
amb càrrec a les aplicacions que corresponguin en funció del tipus d’ens beneficiari i/o 
la naturalesa de la despesa: 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total de quatre milions nou-
cents vint-i-tres mil cent trenta-set euros i setanta-un cèntims (4.923.137,71 euros), de 
la qual quatre milions cent vint mil vuit-cents vuit euros i vuitanta-nou cèntims 
(4.120.808,89 euros) a càrrec de l’exercici 2021, sis-cents setanta-set mil tres-cents 
vint-i-vuit euros i vuitanta-dos cèntims (677.328,82 euros) a càrrec de l’exercici 2022 i 
cent vint-i-cinc mil euros (125.000,00 euros) a càrrec de l’exercici 2023, segons el 
detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import op. 
"A/-" 2021 

(EUR) 

Import op. 
"A/-" 2022 

(EUR) 

Import op. 
"A/-" 2023 

(EUR) 
Núm. Op. 

"A/-" 
G/10101/92061/46280 46.155,84 8.280,00   2102900287 
G/10102/92400/46280 430.989,11 260.220,00 125.000,00 2102900286 
G/13002/92070/46280 40.950,48     2102900273 
G/30101/24100/46280 409.251,13 73.312,77   2102900270 
G/30102/43900/46280 291.941,30 125.117,56   2102900274 
G/30103/43300/46280 492.104,59 123.026,03   2102900285 
G/30300/43100/46280 29.143,47 14.675,00   2102900312 
G/40101/33400/46280 38.565,00     2102900271 
G/40102/33300/46280 29.710,00     2102900272 
G/40103/33410/46280 16.900,00     2102900266 
G/40200/33210/46280 1.535,00     2102900279 
G/50100/45302/46280 34.438,24 34.438,24   2102900269 
G/50300/15100/46280 32.000,00     2102900298 
G/50300/15100/46280 310.966,91 38.259,22   2102900301 
G/50300/15100/76281 142.301,97     2102900299 
G/50401/17231/76280 74.832,13     2102900281 
G/60103/23101/46281 171.565,00     2102900275 
G/60301/23110/46280 261.130,71     2102900284 
G/60303/23110/46280 90.438,18     2102900265 
G/60401/31100/46280 64.288,00     2102900290 
G/60402/49300/46280 147.150,00     2102900276 
G/70100/49100/46280 257.331,99     2102900296 
G/80100/32000/46280 192.209,23     2102900267 
G/80200/34100/46289 132.037,78     2102900282 
G/90100/17210/46280 379.272,83     2102900278 
G/90100/17221/46280 3.600,00     2102900277 

  4.120.808,89 677.328,82 125.000,00   
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APROVAR l’autorització de la despesa total de tres milions set-cents setanta-dos mil 
quaranta euros i noranta-set cèntims (3.772.040,97 euros), amb una distribució 
pluriennal de tres milions tres-cents setanta-dos mil quatre-cents seixanta-dos euros i 
vuitanta-un cèntims (3.372.462,81 euros) l’any 2021 i de tres-cents noranta-nou mil 
cinc-cents setanta vuit euros i setze cèntims (399.578,16 euros) l’any 2022, com a 
conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari i/o la 
naturalesa de la despesa, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada 
en el present acord: 
 
Aplicació pressupostària Import total 

(EUR) 
Import 2021 

(EUR) 
Import 2022 

(EUR) 
G/10101/92061/46580 34.695,84 34.695,84 0,00 
G/10101/92061/46780 11.460,00 11.460,00 0,00 
G/10102/92400/46580 41.100,00 41.100,00 0,00 
G/13002/92070/46580 32.640,69 32.640,69 0,00 
G/13002/92070/46780 4.720,90 4.720,90 0,00 
G/13002/92070/46880 3.588,89 3.588,89 0,00 
G/30101/24100/46380 79.139,19 63.311,36 15.827,83 
G/30101/24100/46580 185.816,20 163.924,60 21.891,60 
G/30101/24100/46780 217.608,51 182.015,17 35.593,34 
G/30102/43900/46380 44.971,75 31.480,23 13.491,52 
G/30102/43900/46580 226.317,11 158.422,07 67.895,04 
G/30102/43900/46780 145.770,00 102.039,00 43.731,00 
G/30103/43300/46380 38.067,52 30.454,02 7.613,50 
G/30103/43300/46580 394.582,07 315.665,71 78.916,36 
G/30103/43300/46780 182.481,03 145.984,86 36.496,17 
G/30300/43100/46780 28.985,00 28.985,00 0,00 
G/40101/33400/46580 14.200,00 14.200,00 0,00 
G/40101/33400/46780 24.350,00 24.350,00 0,00 
G/40102/33300/46580 6.210,00 6.210,00 0,00 
G/40102/33300/46780 23.500,00 23.500,00 0,00 
G/40103/33410/46580 8.000,00 8.000,00 0,00 
G/40103/33410/46780 8.800,00 8.800,00 0,00 
G/50300/15100/46580 45.921,80 42.800,00 3.121,80 
G/50300/15100/76280 485.264,64 410.264,64 75.000,00 
G/50300/15100/76581 35.000,00 35.000,00 0,00 
G/50401/17231/46280 900,00 900,00 0,00 
G/60103/23101/46381 50.000,00 50.000,00 0,00 
G/60103/23101/46581 35.189,18 35.189,18 0,00 
G/60103/23101/46781 70.000,00 70.000,00 0,00 
G/60301/23110/46380 19.569,19 19.569,19 0,00 
G/60301/23110/46580 104.120,74 104.120,74 0,00 
G/60301/23110/46780 17.238,10 17.238,10 0,00 
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Aplicació pressupostària Import total 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

G/60301/23110/46880 1.200,00 1.200,00 0,00 
G/60303/23110/46380 5.757,01 5.757,01 0,00 
G/60303/23110/46580 80.993,31 80.993,31 0,00 
G/60303/23110/46780 3.687,86 3.687,86 0,00 
G/60401/31100/46380 32.506,00 32.506,00 0,00 
G/60401/31100/46580 31.782,00 31.782,00 0,00 
G/60402/49300/46580 147.150,00 147.150,00 0,00 
G/70100/49100/46580 87.684,00 87.684,00 0,00 
G/70100/49100/76281 54.155,60 54.155,60 0,00 
G/80100/32000/46380 37.573,18 37.573,18 0,00 
G/80100/32000/46580 73.145,76 73.145,76 0,00 
G/80100/32000/46780 71.750,27 71.750,27 0,00 
G/80100/32000/46880 9.740,02 9.740,02 0,00 
G/80200/34100/46589 73.850,00 73.850,00 0,00 
G/80200/34100/46789 48.050,00 48.050,00 0,00 
G/80200/34100/46889 9.934,78 9.934,78 0,00 
G/90100/17210/46380 15.000,00 15.000,00 0,00 
G/90100/17210/46580 330.000,00 330.000,00 0,00 
G/90100/17210/46780 22.425,00 22.425,00 0,00 
G/90100/17210/46880 11.847,83 11.847,83 0,00 
G/90100/17221/46380 3.600,00 3.600,00 0,00 

 3.772.040,97 3.372.462,81 399.578,16 
 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de trenta dos milions set-cents 
noranta-tres mil cent vuitanta-vuit euros i setanta-vuit cèntims (32.793.188,78 euros), 
amb una distribució pluriennal de vint-i-vuit milions nou-cents tres mil tres-cents 
quaranta-set euros i quaranta-tres cèntims (28.903.347,43 euros) l’any 2021 i de tres 
milions vuit-cents vuitanta-nou mil vuit-cents quaranta-un euros i trenta-cinc cèntims 
(3.889.841,35 euros) l’any 2022, a càrrec de les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen en aquest acord, i segons la distribució que consta en l’annex 1 del present 
dictamen: 
 
Aplicació 

pressupostària 
Import total 

(EUR)  
Import 2021 

(EUR) 
Import 2022 

(EUR) Observacions 
G/10030/92200/46280 48.000,00 48.000,00 0,00   
G/10030/92200/76280 23.000,00 23.000,00 0,00   
G/10101/92061/46280 143.884,76 137.164,76 6.720,00   

G/10101/92061/46580 34.695,84 34.695,84 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR)  

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) Observacions 

G/10101/92061/46780 11.460,00 11.460,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/10102/92400/46280 780.890,49 716.110,49 64.780,00   

G/10102/92400/46580 41.100,00 41.100,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/11020/92050/46280 50.000,00 50.000,00 0,00   
G/13002/92070/46280 557.587,52 557.587,52 0,00   

G/13002/92070/46580 32.640,69 32.640,69 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/13002/92070/46780 4.720,90 4.720,90 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/13002/92070/46880 3.588,89 3.588,89 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30101/24100/46280 1.844.936,10 1.630.748,87 214.187,23   

G/30101/24100/46380 79.139,19 63.311,36 15.827,83 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30101/24100/46580 185.816,20 163.924,60 21.891,60 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30101/24100/46780 217.608,51 182.015,17 35.593,34 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30102/43900/46280 806.398,15 564.478,70 241.919,45   

G/30102/43900/46380 44.971,75 31.480,23 13.491,52 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30102/43900/46580 226.317,11 158.422,07 67.895,04 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30102/43900/46780 145.770,00 102.039,00 43.731,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30103/43300/46280 1.454.056,38 1.163.245,41 290.810,97   

G/30103/43300/46380 38.067,52 30.454,02 7.613,50 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR)  

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) Observacions 

G/30103/43300/46580 394.582,07 315.665,71 78.916,36 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30103/43300/46780 182.481,03 145.984,86 36.496,17 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/30201/43201/46280 377.100,00 377.100,00 0,00   
G/30300/43100/46280 906.181,53 570.856,53 335.325,00   

G/30300/43100/46780 28.985,00 28.985,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/40101/33400/46280 361.435,00 361.435,00 0,00   

G/40101/33400/46580 14.200,00 14.200,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/40101/33400/46780 24.350,00 24.350,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/40102/33220/46280 75.000,00 75.000,00 0,00   
G/40102/33300/46280 576.790,00 576.790,00 0,00   

G/40102/33300/46580 6.210,00 6.210,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/40102/33300/46780 23.500,00 23.500,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/40103/33410/46280 433.100,00 433.100,00 0,00   

G/40103/33410/46580 8.000,00 8.000,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/40103/33410/46780 8.800,00 8.800,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/40200/33210/46280 5.965,00 5.965,00 0,00   
G/50002/17200/46280 1.284.140,00 0,00 1.284.140,00   
G/50100/45302/46280 131.279,52 65.639,76 65.639,76   
G/50100/45302/76280 350.000,00 0,00 350.000,00   
G/50300/15100/46280 1.068.773,87 757.033,09 311.740,78   

G/50300/15100/46580 45.921,80 42.800,00 3.121,80 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR)  

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) Observacions 

G/50300/15100/76280 1.843.954,64 1.443.954,64 400.000,00 

410.264,64€ 2021 i 
75.000,00€ 2022 
condicionats a la 

regularització comptable 
aprovada en l'acord segon 

G/50300/15100/76281 157.698,03 157.698,03 0,00   

G/50300/15100/76581 35.000,00 35.000,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/50401/17231/46280 900,00 900,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/50401/17231/76280 30.167,87 30.167,87 0,00   
G/60103/23101/46281 86.500,00 86.500,00 0,00   

G/60103/23101/46381 50.000,00 50.000,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60103/23101/46581 35.189,18 35.189,18 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60103/23101/46781 70.000,00 70.000,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60301/23110/46280 827.871,97 827.871,97 0,00   

G/60301/23110/46380 19.569,19 19.569,19 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60301/23110/46580 104.120,74 104.120,74 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60301/23110/46780 17.238,10 17.238,10 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60301/23110/46880 1.200,00 1.200,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60303/23110/46280 606.637,69 606.637,69 0,00   

G/60303/23110/46380 5.757,01 5.757,01 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR)  

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) Observacions 

G/60303/23110/46580 80.993,31 80.993,31 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60303/23110/46780 3.687,86 3.687,86 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60401/31100/46280 6.156.612,00 6.156.612,00 0,00   

G/60401/31100/46380 32.506,00 32.506,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60401/31100/46580 31.782,00 31.782,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/60402/49300/46280 1.754.065,00 1.754.065,00 0,00   

G/60402/49300/46580 147.150,00 147.150,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/70100/49100/46280 577.668,01 577.668,01 0,00   

G/70100/49100/46580 87.684,00 87.684,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/70100/49100/76281 113.800,61 113.800,61 0,00 
54.155,60€ condicionats a 
la regularització comptable 
aprovada en l'acord segon 

G/80100/32000/46280 2.432.816,77 2.432.816,77 0,00   

G/80100/32000/46380 37.573,18 37.573,18 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/80100/32000/46580 73.145,76 73.145,76 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/80100/32000/46780 71.750,27 71.750,27 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/80100/32000/46880 9.740,02 9.740,02 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/80200/34100/46289 1.689.372,33 1.689.372,33 0,00   

G/80200/34100/46589 73.850,00 73.850,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR)  

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) Observacions 

G/80200/34100/46789 48.050,00 48.050,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/80200/34100/46889 9.934,78 9.934,78 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/90100/17210/46280 1.516.484,81 1.516.484,81 0,00   

G/90100/17210/46380 15.000,00 15.000,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/90100/17210/46580 330.000,00 330.000,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/90100/17210/46780 22.425,00 22.425,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/90100/17210/46880 11.847,83 11.847,83 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

G/90100/17220/46280 250.000,00 250.000,00 0,00   
G/90100/17221/46280 238.400,00 238.400,00 0,00   

G/90100/17221/46380 3.600,00 3.600,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
aprovada en l‘acord segon 

 32.793.188,78 28.903.347,43 3.889.841,35   
Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa autoritzada i disposada en els 
acords segon i tercer del present dictamen, i condicionar-la a l’aprovació del 
pressupost de l’exercici 2022 a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. ACORDAR que en els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva 
amb càrrec al capítol 4 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, s’ha 
de pagar de manera anticipada el 100 per cent de l’ajut quan es produeixi l’acceptació, 
sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert. En cas 
de recursos d’execució pluriennal, s’ha de pagar de manera anticipada el 100 per cent 
de l’import que es periodifiqui el primer any quan es produeixi l’acceptació i, pel que fa 
a les anualitats ulteriors, s’ha de pagar de manera anticipada el 100 per cent de 
l’import de la corresponent anualitat quan es produeixi la justificació del 100 per cent 
de l’import de l’anualitat anterior, sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la 
despesa estigui obert. Aquest atorgament es justifica per les dificultats de tresoreria 
dels ens locals. 
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Sisè. AMPLIAR en un mes el termini de resolució del recurs econòmic en règim de 
concurrència competitiva “Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere”, inclòs en la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, a causa d’allò exposat en els 
fets 10 a 14 del present acte. 
 
Setè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present acte a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions. 
 
Vuitè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. DECLARAR que la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del present acte 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; sense perjudici que s’habilitin altres mitjans de comunicació i 
publicació complementaris.” 
 
Documents vinculats  
 
Llista(49adb9a5b29d0251ddb9)  
Perfil       Signatari   Data signatura  
Responsable directiu Servei Promotor     Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)    21/05/2021, 
12:45  
 
Llista(6f566ed8f396ae9177b2)  
Perfil       Signatari    Data signatura  
Responsable directiu Servei Promotor    Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)     19/05/2021, 
12:08  
 
Llista(2b6c28030814e5d0d355)  
Perfil       Signatari    Data signatura  
Responsable directiu Servei Promotor     Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)    19/05/2021, 
12:08  
 
Llista(75de7d563dc44771d40b)  
Perfil       Signatari    Data signatura  
Responsable directiu Servei Promotor    Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)     19/05/2021, 
12:09  
 
Llista(49cfaa2b1286bbb88757)  
Perfil       Signatari    Data signatura  
Responsable directiu Servei Promotor   Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)      19/05/2021, 
12:09 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la 
garantia de la contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona i ens adherits (Exp. núm. 2016/0006577).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 30 de març de 2017, es 

va adjudicar la contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona i ens adherits, formulada en termes de preus unitaris, a l’empresa 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA (NIF A-83052407), la qual 
va constituir unes garanties definitives per respondre de l’esmentat contracte, i 
posteriors modificacions. 

 
Ens Participants NIF 
Diputació de Barcelona P-0800000-B 
ORGT P-5800024-A 
Institut del Teatre P-5800016-G 

 
2. Les garanties abans esmentades van ser constituïdes a la Tresoreria d’aquesta 

corporació, segons s’indica a continuació:  
 
Assentament Tipus Import Data 

1000025494 Valors entitat BBVA 525.245,20 € 24 de febrer de 2017 
1000000434 Valors entitat BANC SABADELL 82.780,48 € 16 de gener de 2019 
 
3. Amb data 26 de juliol de 2017 es va formalitzar el corresponent contracte, amb 

vigència de 2 d’octubre de 2017 a 1 d’abril de 2020. 
 
4. En data 24 de novembre de 2020, la directora de Serveis d’Edificació i Logística i el 

subdirector de Logística han emès un informe de correcta prestació del servei. 
 
5. En dates 17 i 18 de febrer de 2021 el subdirector de Logística i la directora de 

Serveis d’Edificació i Logística han emès l’informe de devolució de garantia. 
 
6. En l’expedient hi consten els informes de liquidació de l’Institut del Teatre i de 

l’Organisme de Gestió Tributària, signants pels seus responsables. 
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7. Amb data 28 d’abril de 2021, el subdirector de Logística i la directora de Serveis 

d’Edificació i Logística han signat l’informe de liquidació de la despesa de la 
contractació de referència per part de la Diputació de Barcelona, la part del qual que 
interessa es reprodueixen a continuació: 
 
“[...] 

 
ANY APLICACIÓ 

PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
ROMANENT IMPORT 

ADJUDICACIÓ 
PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT 

2017 G/10410/92020/22201 Adjudicació  48.338,17 € 12.954,48 €  35.383,69 € 

2018 G/10410/92020/22201 

Romanent 
2017 35.383,69 €  4.542,34 € 428,58 €  

Ajust 
Comptable 

efectes 
 -30.412,77 €    

Adjudicació  72.507,26 € 31.358,32 €  41.148,98 € 

2019 G/10410/92020/22201 

Romanent 
2018 41.148,94 €  2.024,89 € 39.124,05 €  

Adjudicació  24.169,09 € 8.453,28 € 21.246,72 €  
Ajust 

Comptable 
efectes 

 30.412,77 €    

Disminució 
despesa  -24.881,86 €    

 Totals 
(IVA inclòs) 76.532,63 € 120.132,66 € 59.333,31 € 60.799,35 € 76.532,67 € 

 
De la present liquidació resulta una economia per a la corporació d’un import de 60.799,35 € 
(IVA inclòs) i un saldo nul respecte del contractista. 
 
Aquest ròssec correspon a la diferència entre les estimacions dels serveis a realitzar i el 
número de serveis realment prestats, al llarg de la seva vigència i, del descens de les 
necessitats amb motiu de la progressiva generalització de la notificació electrònica a partir 
de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 de procediment administratiu el 2 d’octubre de 2016. 

 
Cal remarcar que per acord de la Junta de Govern número 242 de data 31 de maig de 2018, 
es va aprovar l’ajustament de la despesa per un import de 30.412,77 €, per adequar-la als 
nous efectes regularitzant l’operació comptable dins de l’exercici 2018, encara que afectava 
a un exercici anterior. 
 
També cal destacar que mitjançant acord de la Junta de Govern número 564 de data 29    de 
novembre de 2018 es va aprovar la reducció de la despesa, per un import de 24.881,86 €, 
per ajustar-la a les noves necessitats derivades de la implantació de la notificació 
administrativa. 
 
Així mateix, el sotasignat manifesta que la prestació objecte d’aquest contracte s’ha prestat 
correctament i a plena satisfacció per part d’aquesta corporació.” 
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8. Amb data 28 d’abril de 2021, el subdirector de Logística i la directora de Serveis 
d’Edificació i Logística han signat la liquidació conjunta de tota la contractació que 
es transcriu a continuació: 

 
“ [...] 
 
Així mateix es va determinar que la despesa biennal generada per l’adjudicació, de 
12.679.251,02 € (IVA inclòs), es desglossava d’acord amb el següent detall: 
 
- Pel que fa a la Diputació de Barcelona, una despesa de 145.014,52 € 
- Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, una despesa de 12.527.245,08 € 
- Pel que fa a l’Institut del Teatre, una despesa de 6.991,42 € 
 
Donats els canvis sobre la despesa realitzats durant l’execució del contracte, la Diputació de 
Barcelona confecciona aquest informe en base a la informació rebuda dels    ens adherits, 
destacant que l’import total sobrant de la contractació (formulada en preus unitaris) és 
d’1.418.254,88 € (IVA inclòs), i un saldo nul per al contractista, amb el següent 
desglossament per entitat: 

 
ENS IMPORT DISPOSAT PAGAMENTS ECONOMIA 

CORPORACIÓ 
Diputació de Barcelona 120.132,66 € 59.333,31 € 60.799,35 € 
Institut del Teatre 10.271,42 € 6.957,37 € 3.314,05 € 
Organisme de Gestió 
Tributària 14.527.252,61 € 13.173.111,13 € 1.354.141,48 € 

TOTALS 14.657.656,69 € 13.239.401,81 € 1.418.254,88 € 
 

Els informes de liquidació del contracte consten a l’expedient per a la seva aprovació.“ 
 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 

la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, li és d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. A la clàusula 2.9) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació es va establir un termini de garantia de tres mesos a comptar des de la 
data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada un cop finalitzada la 
contractació. 

 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 

vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
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4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert 
satisfactòriament el contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del 
contractista. 

 
5. La competència per aprovar aquest acord correspon al Ple, que delega a favor de la 

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació de la contractació conjunta relativa a la prestació del 
servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa a la 
Diputació de Barcelona i ens adherits, adjudicat per decret de data 30 de març de 
2017 a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA (NIF A-
83052407), de la qual resulta una economia per a la corporació d’1.418.254,88 €.  
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista les garanties definitives, d’imports 
525.245,20 € i 82.780,48 €, que van ser constituïdes a la Tresoreria d’aquesta 
corporació en dates 24 de febrer de 2017 i 16 de gener de 2019 mitjançant valors de 
les entitats BBVA I BANC SABADELL i que corresponen als assentaments núm. 
1000025494 i 1000000434, respectivament. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista.” 

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), l’Institut del Teatre, el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els organismes 
tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa (Exp. núm. 
2020/0017785).- 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, Institut del Teatre, ORGT, Consorci de les Drassanes 

Reials i Museu Marítim de Barcelona, XALOC de la Diputació de Girona, OAGRTL 
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de la Diputació de Lleida i BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona, 
com a entitats públiques i en el marc de les seves respectives competències, 
tenen la voluntat d'establir un marc de relació interadministrativa amb l'objectiu de 
contractar conjuntament el servei de notificació administrativa, i acomplir així els 
objectius d’interès comú en aquesta matèria. 

 
2. Amb aquesta finalitat s’ha elaborat una minuta de conveni que té per objecte fixar 

les condicions i els termes de la col·laboració entre les entitats esmentades que 
conduirà a la contractació del servei especificat, així com les obligacions 
respectives de les parts des de la formalització del conveni fins a l’adjudicació del 
contracte a l’empresa adjudicatària.   

 
3. En el desenvolupament de la col·laboració que abasta el conveni que es 

formalitzarà, la Diputació de Barcelona serà l’encarregada de coordinar les 
relacions amb les altres entitats signants, de gestionar l’expedient de contractació 
conjunta, d’actuar com a òrgan de contractació en el procediment de contractació 
que s’iniciarà, i d’exercir la vigilància i el control de l’execució del conveni i dels 
compromisos i obligacions de les parts. 

 
4. D’acord amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, la prestació del servei de notificacions administratives 
ha de complir les exigències fixades en el seu article 41, per a garantir la seva 
validesa, de manera que quedi constància del seu enviament o posada a 
disposició, recepció o accés per part de l’interessat o el seu representant, les 
dates i hores, el contingut íntegre i la identificació fidedigna del remitent i 
destinatari de la mateixa. 

 
5. Segons determina la normativa que regula els serveis postals, la Llei 43/2010 de 

30 de desembre, del servei postal universal, en la seva disposició addicional 
primera, l’operador designat per prestar el servei postal universal, pel termini de 
15 anys (fins el 31 de desembre de 2025), és la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, SA (CORREOS). L’article 22.4 preveu que l’actuació del prestador del 
servei universal tindrà la presumpció de veracitat i fefaència en el servei de 
notificacions administratives. 

 
6. És, per tant, CORREOS qui pot, com operador designat per l’Estat per prestar el 

servei postal universal, notificar amb la presumpció, atorgada per llei, de veracitat i 
fefaència en procediments administratius. 

 
7. Pels motius expressats, l’expedient de contractació conjunta, que es tramitarà de 

forma ordinària, està subjecte a regulació harmonitzada i és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i per raons tècniques i d’exclusivitat, en virtut d’allò que 
estableix l’article 168 a.2) del LCSP. 
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8. El pressupost base anual de licitació de la contractació prevista és de 
13.477.314,76 €, IVA exclòs, aproximadament, desglossat d’acord amb el següent 
detall: 

 

Ens 
Pressupost màxim 

anual (1 any) 
IVA exclòs 

Diputació de Barcelona 21.382,45 € 
Institut del Teatre 4.533,50 € 
ORGT 9.792.338,54 € 
Consorci de les Drassanes 1.347,34 € 
XALOC 1.450.192,82 € 
OAGRTL 715.055,15 € 
BASE 1.492.464,96 € 
TOTAL 13.477.314,76 € 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 48.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, 

segons el qual les administracions públiques, els seus organismes públics i 
entitats de dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en 
l'àmbit de les competències respectives, poden subscriure convenis amb 
subjectes de dret públic i privat, sense que això pugui suposar cessió de la 
titularitat de la competència. 

 
2. Article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, d’acord amb el qual les 
administracions públiques poden subscriure convenis sobre assumptes d'interès 
comú, en l'àmbit de les seves competències, per a la consecució de finalitats 
d'interès comú. 

 
3. Article 31.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP), quan determina que les entitats que pertanyen al sector públic podran 
cooperar entre si mitjançant sistemes de cooperació horitzontal, amb la 
subscripció prèvia dels convenis corresponents. 

 
4. Apartat 2 del mateix article 31 de la LCSP, que permet a les entitats esmentades 

acordar la realització conjunta de contractacions específiques. I l’apartat 3 precisa 
que quan un procediment de contractació es desenvolupi en la seva totalitat de 
manera conjunta en nom i a compte de diverses entitats, aquestes tenen la 
responsabilitat conjunta del compliment de les seves obligacions. Això s’aplica 
també en aquells casos en què una sola entitat administri el procediment, per 
compte propi i a compte de les altres entitats interessades. 
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5. Article 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, 
relatiu al deure de col·laboració entre les administracions públiques, en imposar a 
les administracions públiques, entre d'altres, l'obligació de respectar l'exercici 
legítim per les altres administracions de les seves competències i de prestar, en 
l'àmbit propi, l'assistència que les altres administracions puguin sol·licitar per a 
l'exercici eficaç de les seves competències. 

 
6. Article 141.3 de la Llei 40/2015, el qual imposa l'obligació de col·laboració i auxili a 

les administracions de les comunitats autònomes i les entitats locals per a 
l'execució dels actes que hagin de realitzar-se o tinguin efectes fora dels seus 
respectius àmbits territorials, amb la possibilitat d'acordar la repercussió de costos 
que pugui generar la col·laboració. 

 
7. Les obligacions que es deriven del deure de col·laboració s'han de fer efectives a 

través d'alguna de les tècniques que preveu l'article 142 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre. 
 

8. La prestació del servei de notificacions administratives ha de complir les 
exigències fixades a l’article 41 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques per a garantir la seva validesa, de manera 
que quedi constància del seu enviament o posada a disposició, recepció o accés 
per part de l’interessat o el seu representant, les dates i hores, el contingut íntegre 
i la identificació fidedigna del remitent i destinatari de la mateixa. 

 
9. Disposició addicional primera de la Llei 43/2010 de 30 de desembre, del servei 

postal universal, quan fixa que l’operador designat per prestar el servei postal 
universal, pel termini de 15 anys (fins el 31 de desembre de 2025), és la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, SA (CORREOS). L’article 22.4 de la mateixa llei 
preveu que l’actuació del prestador del servei universal tindrà la presumpció de 
veracitat i fefaència en el servei de notificacions administratives. 

 
10. La contractació resultant del conveni a formalitzar entre les entitats, inclosa en 

l’Annex IV de la LCSP, estarà subjecta a regulació harmonitzada i es tramitarà de 
forma ordinària i per procediment negociat per raons tècniques, d’acord amb allò 
que disposen els articles 168 a.2) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

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

hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLRHL), es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal per 
a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

 
12. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 
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3.4 lletra 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 (publicada en el 
BOPB de 19 de desembre de 2019).  

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

 
R E S O L U C I Ó 

 
Primer. APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), 
l’Institut del Teatre, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
i els organismes tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i 
Tarragona (Base-Gestió d’Ingressos) per a la contractació conjunta del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa, que promou la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

“(...) 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (ORGT), 
L’INSTITUT DEL TEATRE, EL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU 
MARÍTIM DE BARCELONA I ELS ORGANISMES TRIBUTARIS DE LES DIPUTACIONS DE 
GIRONA (XALOC), LLEIDA (OAGRTL) I TARRAGONA (BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS) 
PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI, SOCIAL I AMBIENTALMENT 
RESPONSABLE, DE NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
- La Diputació de Barcelona, amb NIF P-0800000-B, així com l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), amb NIF P-5800016-G, l’Institut del Teatre, 
amb NIF P-5800024-A, i el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, 
amb NIF P-5800029-J, entitats que formen part del sector públic de la Diputació de 
Barcelona, representades en aquest conveni per la Presidenta de la Diputació de Barcelona, 
Excma. Sra. Núria Marín i Martínez, com a presidenta de les quatre entitats, en virtut del Ple 
de la Diputació de Barcelona d’investidura, de data 11 de juliol de 2019, així com de l’article 
8 dels estatuts de l’ORGT, de l’article 11 dels estatuts de l’Institut del Teatre i de l’article 14 
dels estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, i que està 
facultada per a la signatura del present conveni pels següents acords: 
 
- Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió de data XX 

de XXXX de 2021. 
 
- Acord del Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona, aprovat en sessió de data XX de XXXX de 2021. 
 
- Decret de la Direcció General de l’Institut del Teatre, de data XXX de XXXX de 2021 

(núm. registre xxxxxxxx) per delegació de competències aprovada per acord de la Junta 
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de Govern de 21 d’abril de 2021 (núm. registre 48/2021) i publicat al BOPB de 30 d’abril 
de 2021. 

 
- Decret de la Direcció General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 

Barcelona, aprovat en sessió de data XX de XXXX de 2021. 
 
- La Xarxa Local de Municipis Gironins (en endavant XALOC), amb NIF P-1700053-J, 
representada pel senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president 
delegat de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Decret de 23 de juliol de 
2019), autoritzat per a la signatura d'aquest Conveni en representació de la Diputació de 
Girona per acord del Consell Rector de data XX de XXXX de 2021. 
 
El Consell Rector de XALOC ha aprovat la subscripció d'aquest Conveni de col·laboració en 
sessió de XX de XXXX de 2021.  
 
- L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), amb NIF P-
7500015-H, representat per la senyora Rosa Maria Perelló i Escoda, en qualitat de diputada 
de la Diputació de Lleida, i Vicepresidenta de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació 
de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL), autoritzada per a la signatura 
d'aquest Conveni en representació d'aquesta entitat, per acord del Consell d'Administració 
en sessió de XX de XXXX de 2021. 
 
El Consell d'Administració de l'OAGRTL i la Junta de Govern de la Diputació de Lleida han 
aprovat la subscripció d'aquest Conveni en sessions de XX i XXXX, ambdues del mes de 
XXXX de 2021, respectivament. 
 
- BASE-Gestió d'Ingressos, amb NIF P-9300021-D, representada pel senyor Eduard Rovira i 
Gual, que intervé en qualitat de diputat de la Diputació de Tarragona, i president de BASE-
Gestió d'Ingressos, autoritzat per a la signatura d'aquest Conveni en representació 
d'aquesta entitat, per acord del Consell Rector en sessió de XX de XXXX de 2021. 
 
El Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos ha aprovat en sessió de XX de XXXX de 
2021 la subscripció d'aquest Conveni de col·laboració. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document i, en conseqüència: 
 

EXPOSEN 
 
1. Les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona són uns ens locals amb 

personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d'obrar i autonomia de gestió per al 
compliment de les seves finalitats i per exercir, entre d'altres, i dins de l'esfera de les 
seves competències, les potestats reglamentària i d'autoorganització, tributària i 
financera, de programació o planificació, d'execució forçosa i sancionadora, i de revisió 
d'ofici dels seus actes, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
2. L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local creat per la 

Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i 
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amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. I per 
això, s'ha dotat d'una normativa pròpia per la qual es regeix, juntament amb les normes 
de caràcter imperatiu intern i comunitari. 

 
El seu règim jurídic està constituït per les disposicions següents: 

 
- Els estatuts vigents, que són la norma d'organització i funcionament primordial de 
l'ORGT, s'han aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 
de març de 2019 i s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25 
de juny de 2019. 
 
- El reglament orgànic i funcional de l'ORGT, aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona de 18 de desembre de 2008 i publicada la seva aprovació definitiva en el 
BOPB núm. 37, de 12 de febrer de 2009. 
 
- L'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 29 de novembre 
de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de febrer 
de 2019. 
 
- L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització 
d'activitats necessàries per a l'exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic, aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió 
ordinària, celebrada el 25 d'octubre de 2018, definitivament aprovada el 13 de 
desembre de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 
de desembre de 2018 [Pàgines 104 a 110 del recull d'ordenances fiscals de la 
Diputació de Barcelona]. 
 

3. L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, 
dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat 
d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats, que són, entre d’altres, 
l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle i la projecció de les seves 
activitats dins l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. 
 
L’Institut del Teatre es regeix pels seus Estatuts, aprovats inicialment pel Ple de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de 17 de juny de 2004 i esdevinguts definitius el 24 
de juliol de 2004 (BOPB núm. 192, d’11 d’agost de 2004), pel seu Reglament General, 
aprovat inicialment pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 30 de maig de 
2002 i esdevingut definitiu el 10 de juliol de 2002 (publicat en el BOPB núm. 183, d’1 
d’agost de 2002), pel Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, per les 
disposicions i resolucions dels seus òrgans, i per la legislació de règim local. 
 

4. El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona és un ens 
consorcial públic de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena 
capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats 
econòmiques d'interès local o comú, en l'àmbit de les seves finalitats estatutàries, que 
són la conservació i la rehabilitació del conjunt patrimonial immoble on s'allotgen les 
Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona i la prestació dels serveis vinculats 
al Museu Marítim de Barcelona i la seva gestió. 
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El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona és integrat per la 
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona, 
a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim local de Catalunya, i 
es regeix pels seus estatuts, que es van aprovar inicialment el dia 1 de febrer de 1993 i 
que van ser objecte de modificació publicada en el BOPB núm. 98 de 23 d’abril de 2004 
i de modificació publicada en el BOPB de 15 de gener de 2016.  

 
5. La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) és un organisme autònom local creat 

per la Diputació de Girona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni 
especial, i amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment dels seus objectius, 
que són gestionar les diverses facultats que li corresponen en matèria de gestió, 
liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tota mena de tributs i altres ingressos 
de les entitats locals i d'altres administracions i ens de dret públic, així com assessorar 
els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de 
serveis, en els àmbits propis de l'Administració local. 
 
L'organisme autònom XALOC està adscrit a l'àrea de Presidència de la Diputació de 
Girona. El seu àmbit d'actuació és l'àmbit territorial en el qual la Diputació de Girona 
exerceix les seves competències, realitzant les activitats que constitueixen les seves 
finalitats. 
 
XALOC es regeix pels seus Estatuts, aprovats pel Ple de la Diputació de Girona, en 
sessió de 16 de juliol de 2002 (publicat al Butlletí oficial de la província de Girona de 7 
d’agost de 2002) i modificat en sessió de 16 de desembre de 2014 (publicat al Butlletí 
oficial de la província de Girona de 23 de febrer 2015); pel seu Reglament orgànic i 
funcional, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 23 de maig de 2006 
(publicat al Butlletí oficial de la província de Girona de 21 de juliol de 2006); i per 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aprovada pel Ple de la Diputació 
de Girona en sessió de 23 de maig de 2006 (publicada al Butlletí oficial de la província 
de Girona de 21 de juliol de 2006), la última modificació de la qual ha estat aprovada 
pel mateix òrgan plenari en sessió de 19 de novembre de 2019 (publicada al Butlletí 
oficial de la província de Girona de 20 de febrer de 2020, i correcció d’errades en el de 
28 de maig de 2020), entre d'altres. 
 

6. L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) és un 
organisme autònom local, de caràcter administratiu, que depèn de la Diputació de 
Lleida i que té encomanades, per delegació dels ajuntaments i altres ens locals de la 
província de Lleida, les tasques de gestió, recaptació i inspecció tributària de diferents 
tributs i ingressos de dret públic local. 
 
El règim jurídic de l'OAGRTL està constituït pels seus Estatus aprovats i publicats 
inicialment al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 57, de 9 de maig de 1995, 
amb modificacions publicades al BOP números 135, de 7 de novembre de 2000, i 164, 
de 22 de novembre de 2008, per l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic locals i d'altres ens, amb publicació del seu text íntegre al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 130, de 8 de juliol de 2019, per 
l'Ordenança de la taxa número 4 de servei de recaptació, publicada íntegrament al 
BOP número 15, de 23 de gener de 2015, i per l'Ordenança reguladora de 
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l'Administració electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus ens, publicada 
íntegrament al BOP número 55, de 19 de març de 2018, entre d'altres. 
 

7. BASE-Gestió d'Ingressos és un organisme autònom de la Diputació de Tarragona amb 
personalitat i capacitat jurídica pròpia i diferenciada, patrimoni especial i autonomia 
econòmica que exerceix de forma descentralitzada les competències pròpies de la 
Diputació de Tarragona i aquelles que assumeix per delegació, encàrrec de gestió o 
per qualsevol altre mecanisme de col·laboració interadministrativa en matèria de gestió, 
liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tot tipus d'ingressos. Aquestes 
facultats s'estenen, en el seu cas, als ingressos de dret privat de les administracions 
públiques, als dels ens dependents d'aquestes i a d'altres entitats que gestionen 
recursos susceptibles de ser executats mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
El règim jurídic de BASE-Gestió d'Ingressos està constituït pels seus Estatuts, aprovats 
pel Ple de la Diputació de Tarragona de 30 d'abril de 2019 i publicada l'aprovació 
definitiva al BOP de Tarragona de 20 de setembre de 2019, el Reglament 
d'organització i funcionament, aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona de 8 d'abril 
de 2005 i publicada l'aprovació definitiva al BOP de Tarragona de 18 de juny de 2005, 
l'Ordenança de gestió, liquidació, comprovació i recaptació aprovada pel Ple de la 
Diputació de Tarragona de 29 d'octubre de 2010, i publicada l'aprovació definitiva al 
BOP de Tarragona de 23 de desembre de 2010, i l'Ordenança reguladora de 
l'Administració electrònica, aprovada pel Ple de la Diputació de Tarragona de 28 de 
maig de 2010 i publicada l'aprovació definitiva al BOP de Tarragona de 17 d'agost de 
2010, i les ordenances fiscals de la Diputació de Tarragona, entre d'altres. 
 

8. L'article 8 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la col·laboració en les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació tributàries dels ens locals respecte a la comunitat 
autònoma. 
 

9. L'article 48.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de 
dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en l'àmbit de les 
competències respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i 
privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència. 
 

10. Així mateix, d'acord amb l'article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, determina que les 
administracions públiques poden subscriure convenis sobre assumptes d'interès comú, 
en l'àmbit de les seves competències, per a la consecució de finalitats d'interès comú. 

 
11. L’article 31.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP) determina que les entitats que pertanyen al sector públic podran cooperar entre 
si mitjançant sistemes de cooperació horitzontal, amb la subscripció prèvia dels 
convenis corresponents. 
 

12. L’apartat 2 del mateix article 31 de la LCSP permet a les entitats esmentades acordar la 
realització conjunta de contractacions específiques. I l’apartat 3 precisa que quan un 
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procediment de contractació es desenvolupi en la seva totalitat de manera conjunta en 
nom i a compte de diverses entitats, aquestes tenen la responsabilitat conjunta del 
compliment de les seves obligacions. Això s’aplica també en aquells casos en què una 
sola entitat administri el procediment, per compte propi i a compte de les altres entitats 
interessades. 
 

13. Per la seva part, l'article 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, té per objecte el deure de col·laboració entre les administracions 
públiques i imposa a les administracions públiques, entre d'altres, l'obligació de 
respectar l'exercici legítim per les altres administracions de les seves competències i de 
prestar, en l'àmbit propi, l'assistència que les altres administracions puguin sol·licitar 
per a l'exercici eficaç de les seves competències. 
 

14. L'article 141.3 d'aquest text legal imposa l'obligació de col·laboració i auxili a les 
administracions de les comunitats autònomes i les entitats locals per a l'execució dels 
actes que hagin de realitzar-se o tinguin efectes fora dels seus respectius àmbits 
territorials, amb la possibilitat d'acordar la repercussió de costos que pugui generar la 
col·laboració. 
 

15. Les obligacions que es deriven del deure de col·laboració s'han de fer efectives a 
través d'alguna de les tècniques que preveu l'article 142 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre. 
 

16. La prestació del servei de notificacions administratives ha de complir les exigències 
fixades a l’article 41 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques per a garantir la seva validesa, de manera que quedi 
constància del seu enviament o posada a disposició, recepció o accés per part de 
l’interessat o el seu representant, les dates i hores, el contingut íntegre i la identificació 
fidedigna del remitent i destinatari de la mateixa. 
 

17. La Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, ORGT, Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim de Barcelona, XALOC de la Diputació de Girona, OAGRTL de la 
Diputació de Lleida i BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona tenen la 
voluntat d'establir un marc de relació interadministrativa amb l'objectiu de contractar 
conjuntament el servei de notificació administrativa i acomplir objectius d’interès comú, 
com ara: 
 

- La coordinació interadministrativa concretada en la formalització d’un instrument 
jurídic únic i conjunt per a l’establiment d’un procediment unificat en la realització de 
les notificacions administratives per a tot el territori de Catalunya, que augmenti 
l'eficàcia en la realització del servei, la simplificació de la tramitació postal 
corresponent, i en conseqüència, suposi una millora en la prestació dels serveis 
públics de cada entitat administrativa. 

 
- Obtenir unes economies d’escala en els preus de la distribució de notificacions 

administratives, amb el corresponent estalvi de costos i, per tant, una major eficiència 
en la gestió dels pressupostos públics de les administracions. 
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- Permetre amb el procediment unificat de realització de les notificacions 
administratives una posterior valoració jurídica homogènia per part dels tribunals en 
l’apreciació dels expedients que hagin d’avaluar. 

 
18. Segons la disposició addicional primera de la Llei 43/2010 de 30 de desembre, del 

servei postal universal, l’operador designat per prestar el servei postal universal, pel 
termini de 15 anys (fins el 31 de desembre de 2025), és la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, SA (CORREOS). L’article 22.4 preveu que l’actuació del prestador del 
servei universal tindrà la presumpció de veracitat i fefaència en el servei de 
notificacions administratives. 

 
19. És, per tant, CORREOS qui pot, com operador designat per l’Estat per prestar el servei 

postal universal, notificar amb la presumpció, atorgada per llei, de veracitat i fefaència 
en procediments administratius. 

 
En virtut de tot això, les parts es reconeixen la capacitat legal i la competència necessària 
per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
Aquest Conveni té per objecte fixar les condicions i els termes de la col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, ORGT, Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona, XALOC de la Diputació de Girona, OAGRTL de la Diputació 
de Lleida i BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona (en endavant, entitats 
conveniades), per portar a terme, en els seus respectius àmbits jurídics, la contractació 
conjunta del servei de notificació administrativa que les entitats conveniades necessiten 
cobrir per al compliment de les seves finalitats i competències. 
 
Les entitats conveniades, com a administracions públiques, han de comunicar als 
interessats les resolucions i actes administratius que dictin, mitjançant notificació 
administrativa. D’acord amb l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment  
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es permet tant la pràctica de 
notificacions per mitjans electrònics com per mitjans no electrònics, fixant, en tot cas, que 
per a ser vàlida ha d’efectuar-se de forma que es tingui constància del seu enviament o 
posada a disposició de la seva recepció o accés per part de l’interessat o el seu 
representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre i de la identitat fidedigna del 
remitent i del destinatari de la notificació. 
 
Segons determina la disposició addicional primera de la Llei 43/2010 de 30 de desembre, 
del servei postal universal, l’operador designat per prestar el servei postal universal, pel 
termini de 15 anys (fins el 31 de desembre de 2025), és la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, SA (CORREOS). Així mateix, l’article 22.4 preveu que l’actuació del prestador 
del servei universal tindrà la presumpció de veracitat i fefaència en el servei de notificacions 
administratives, de forma que és, per tant, l’empresa CORREOS qui pot, com operador 
designat per l’Estat per prestar el servei postal universal, notificar amb la presumpció, 
atorgada per llei, de veracitat i fefaència en procediments administratius. 
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Donada l’exclusivitat de l’empresa CORREOS per a la prestació del servei de notificació 
administrativa, aquest contracte, amb un VEC aproximat de 29.650.092,47 €, que està 
subjecte a regulació harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, es tramitarà de forma ordinària, i es durà a terme mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i per raons tècniques i d’exclusivitat, en virtut d’allò que estableix 
l’article 168 a.2) del LCSP, a fi d’obtenir un benefici tècnic, una millora econòmica i una 
major eficiència en la gestió de procediments. 
 
La present contractació conjunta la gestionarà la Diputació de Barcelona, que actuarà com a 
òrgan de contractació i realitzarà les activitats compreses des de la preparació i aprovació 
de la documentació requerida fins a l’adjudicació del contracte, essent responsabilitat de 
cada entitat conveniada la formalització dels respectius contractes individuals, així com totes 
les actuacions posteriors que s’hagin de dur a terme en seu d’execució. La Diputació de 
Barcelona assumirà la tramitació de la publicació relacionada amb tot el procediment de 
contractació. 
 
El pressupost base de licitació d’aquesta contractació estarà configurat amb preus unitaris i 
ascendirà a un import global de 13.477.314,76 € aproximadament, i que en el PCAP es 
desglossarà en funció de cada entitat conveniada.  
 
Els objectius esmentats porten a l'establiment de la col·laboració entre les entitats, que es 
concreten en els punts següents. 

 
Segona. Àmbit 
 
Pel que fa a l’àmbit territorial d’aplicació de la contractació conjunta objecte del present 
conveni, aquest s’estén al territori d’implantació de cadascun dels ens signants, que abasta 
la totalitat del territori de Catalunya. 
 
I respecte a l’àmbit subjectiu i competencial d’aplicació del conveni, l’objecte de la 
contractació tindrà per destinataris a les entitats conveniades. 
 
Tercera. Necessitats concretes de cada entitat 
 
Degut a que cada entitat gestiona un àmbit territorial i competencial diferent i per tant té 
particularitats específiques, el volum de notificacions realitzades en l’exercici és diferent per 
a cadascuna d’elles. A continuació es recullen les previsions durant la vigència del present 
conveni: 

 
- La Diputació de Barcelona preveu un volum d’unitats estimades anuals de 4.330. 
 
- L’Institut del Teatre preveu un volum d’unitats estimades anuals de 950. 
 
- L’ORGT de la Diputació de Barcelona preveu un volum d’unitats estimades anuals 

d’1.975.040. 
 
- El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de la Diputació de 

Barcelona preveu un volum d’unitats estimades anuals de 287. 
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- XALOC de la Diputació de Girona preveu un volum d’unitats estimades anuals de 
291.861. 

 
- L’OAGRTL de la Diputació de Lleida preveu un volum d’unitats estimades anuals de 

143.000. 
 
- BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona preveu un volum d’unitats 

estimades anuals de 300.000. 
 
Quarta. Obligacions de les parts 
 
En el desenvolupament de la col·laboració que abasta el present conveni, les entitats 
conveniades es comprometen al compliment d’una sèrie d’obligacions, que es determinen a 
títol enunciatiu i no limitatiu. Aquestes obligacions són les següents: 

 
1) Obligacions de la Diputació de Barcelona: 
 

- Coordinar les relacions amb les altres entitats signants, realitzant les comunicacions i 
requeriments necessaris. 

 
- Gestionar l’expedient de contractació conjunta, que es tramitarà de forma ordinària, 

que està subjecta a regulació harmonitzada i és susceptible de recurs especial en 
matèria de contractació, i que es durà a terme mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i per raons tècniques i d’exclusivitat, en virtut d’allò que estableix l’article 168 
a.2) del LCSP. 

 
- Actuar com a òrgan de contractació en el procediment de contractació conjunta, 

obligació que es concreta en dirigir les actuacions recollides en la normativa 
contractual per a la tramitació de l’expedient contractual i que abasten des de la 
preparació i aprovació de la documentació requerida fins a l’adjudicació del contracte 
a l’empresa adjudicatària, així com la publicitat de l’adjudicació en el perfil de 
contractant i la de l’anunci de la formalització dels contractes que cada entitat haurà 
signat. A aquests efectes, les entitats conveniades resten obligades a comunicar a la 
Diputació la data en què hagin formalitzat els respectius contractes el més aviat 
possible i dins els terminis legalment fixats a aquests efectes. 

 
- Exercir la vigilància i el control de l’execució del conveni i dels compromisos i 

obligacions de les parts, i proposar les directrius a seguir per resoldre les qüestions 
que es puguin produir durant la gestió de l’expedient de contractació conjunta. 

 
2) Obligacions comunes de cada entitat conveniada: 

 
- Posar a disposició de la Diputació de Barcelona la documentació necessària per a 

l’inici i desenvolupament del procés de contractació conjunta, en els termes 
establerts, que serà el Certificat relatiu a l’autorització de la despesa de conformitat 
amb les quanties assenyalades al present conveni. 

 
- Adoptar els acords i les resolucions necessàries per executar el present conveni i les 

conseqüències derivades. 
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- Acceptar i assumir com a pròpies les obligacions contractuals que es derivin de 

l’adjudicació de la contractació conjunta, com a conseqüència d’aquest conveni. 
 
- Adjudicada la contractació, formalitzar individualment el corresponent contracte amb 

l’empresa CORREOS. 
 
- Formalitzar el respectiu contracte individual i, una vegada formalitzat, assumir 

individualment la gestió completa de l’execució de la contractació, amb totes les 
obligacions derivades d’aquesta, des de la tramitació específica de les tramitacions 
postals fins al pagament de les factures corresponents, inclosa la relació i 
comunicacions amb l’empresa CORREOS, així com la tramitació de les possibles 
pròrrogues, penalitats o modificacions que es puguin produir durant la seva vigència, 
entre d’altres. 

 
- Preveure individualment les accions necessàries per facilitar a l’empresa contractista, 

en el temps i forma previstos, la infraestructura administrativa adequada per a la 
prestació del servei contractat. 

 
- Designar per part de cada entitat les persones que actuaran com a membres de la 

comissió de seguiment d’aquest conveni, que es constituirà. 
 
- Vetllar per la correcta execució de la contractació conjunta, posant de manifest, a 

través de la comissió de seguiment que es crearà, aquelles qüestions que sorgeixin 
durant la vigència dels contractes individuals i hagin de ser conegudes i tractades per 
totes les parts del present conveni. 

 
- Compartir tota aquella informació rellevant per a l’execució de la contractació, i 

realitzar periòdicament valoracions conjuntes del grau de satisfacció en el compliment 
dels objectius fixats en el present conveni. 

 
- Tractar directament les incidències, problemes i conflictes que puguin sorgir durant 

l’execució de la contractació amb l’empresa contractista, i comunicar-les a la resta 
d’entitats signants del present conveni mitjançant la comissió de seguiment, per al seu 
coneixement, seguiment i suport, si escau. 

 
Cinquena. Compromisos econòmics i pressupostaris de les parts 
 
La despesa prevista per a la contractació conjunta de notificacions administratives tindrà el 
següent detall: 

 
- La Diputació de Barcelona aprovarà en el moment de l’inici de la tramitació de la 

contractació conjunta una despesa pluriennal de 21.382,45 €, que anirà a càrrec de la 
partida pressupostària XXXXX corresponent als exercicis 2021 i 2022. 

 
- L’Institut del Teatre aprovarà una despesa pluriennal de 4.533,50 €, que anirà a càrrec 

de la partida pressupostària XXXXX corresponent als exercicis 2021 i 2022. 
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- El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona aprovarà una 
despesa pluriennal de 1.347,34 €, que anirà a càrrec de la partida pressupostària XXXXX 
corresponent als exercicis 2021 i 2022. 

 
- L’ORGT aprovarà una despesa pluriennal de 9.792.338,54 €, que anirà a càrrec de la 

partida pressupostària XXXXX corresponent als exercicis 2021 i 2022. 
 
- XALOC de la Diputació de Girona aprovarà una despesa d’1.450.192,82 €, que anirà a 

càrrec de la partida pressupostària XXXXX corresponent als exercicis 2021 i 2022. 
 
- L’OAGRTL de la Diputació de Lleida aprovarà una despesa de 715.055,15 €, que anirà a 

càrrec de la partida pressupostària XXXXX corresponent als exercicis 2021 i 2022. 
 
- BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona aprovarà una despesa 

d’1.492.464,96 €, que anirà a càrrec de la partida pressupostària XXXXX corresponent a 
l’exercici 2022. 

 
Igualment, serà responsabilitat individual de cada entitat conveniada preveure les accions 
necessàries per garantir la disponibilitat pressupostària durant tota la vigència del contracte i 
fer front a la despesa derivada de l’expedient de contractació. 
 
Una vegada iniciada l’execució dels respectius contractes individuals, cada entitat 
conveniada assumirà el pagament de les factures corresponents al servei de notificacions 
administratives contractat i gestionat per ell. L’empresa contractista facturarà directament a 
cadascuna de les entitats, segons escaigui, d’acord amb els contractes individuals signats 
per cadascuna d’elles. 
 
Sisena. Aspectes Tècnics de la contractació 
 
La contractació conjunta del servei de notificació administrativa comprendrà els següents 
serveis postals: 
 
- Notificacions administratives ordinàries 
- Notificacions administratives plus 
 
Les característiques tècniques de cadascuna d’aquestes figures es detallen a continuació: 
 
Notificacions administratives ordinàries 
 
La notificació administrativa consisteix en l’enviament d’una carta per al seu lliurament 
domiciliari, afegint una garantia addicional contra els riscos de pèrdua, subtracció o 
deteriorament de l'enviament amb justificant de recepció obligatori per al seu lliurament i un 
segon intent de lliurament en cas que el primer sigui infructuós. El lliurament s’acreditarà 
amb justificant de recepció o prova de lliurament electrònic, mitjançant signatura del 
destinatari en una PDA o dispositiu electrònic. 
 
En tot cas, el lliurament de notificacions, pel que fa a horari, termini i forma, ha de complir 
els requisits que preveu la normativa que estigui vigent en aquell moment sobre 
notificacions de resolucions i actes administratius.  
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La notificació administrativa no lliurada romandrà en dipòsit a l’oficina del contractista durant 
un termini de 7 dies naturals a comptar des del segon intent de lliurament, a l’espera que 
sigui recollida pel destinatari passats els quals es retornaran al remitent en un termini màxim 
de 3 dies hàbils.  
 
El contractista emetrà certificacions substitutòries dels justificants de recepció extraviats o 
deteriorats a les que donarà el mateix tractament que a l’original.  
 
Notificacions administratives plus 
 
El servei postal notificació administrativa plus consisteix en la distribució de notificacions 
administratives, amb prova de lliurament electrònic mitjançant signatura del destinatari en 
una PDA o dispositiu electrònic, seguiment informàtic de l’estat i resultat de les mateixes i 
retorn de la informació via telemàtica. Aquest servei afegeix a les característiques de les 
notificacions administratives uns elements essencials de valor afegit que suposen un conjunt 
de processos informàtics de control per part de l'empresa contractista així com uns 
indicadors de qualitat.  
 
Les tasques a realitzar en l’objecte d’ambdós serveis postals per part de l’empresa 
contractista, seran, en tot cas: 
 
- la recollida 
- l’admissió 
- la classificació 
- el tractament 
- el curs 
- el transport 
- la distribució i 
- el lliurament 
 
de totes les trameses postals generades per les entitats signants del present conveni, així 
com les activitats complementàries, addicionals o específiques que requereixin els diferents 
serveis, inclosa la devolució de les trameses quan no pugui efectuar-se el lliurament al 
destinatari. 
 
Setena. Comissió de seguiment 
 
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre les 
entitats conveniades, que serà l’òrgan de proposta, seguiment i avaluació de les actuacions 
dutes a terme en el marc d’aquest conveni. 
 
Aquesta comissió de seguiment es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts, i 
estarà integrada per les persones que designi la Diputació de Barcelona, l’Institut del Teatre, 
el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i pels gerents dels 
organismes tributaris ORGT, XALOC, OAGRTL i BASE-Gestió d'Ingressos, que podran ser 
assistits pels tècnics que considerin d’acord amb l’especificitat dels continguts a tractar. 
 
Entre les facultats de la Comissió de seguiment es troben les següents: 
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a) El desenvolupament i la concreció de les actuacions necessàries que facin possible el 

compliment de l'objecte d’aquest conveni. 
 
b) L'impuls, la coordinació, el seguiment i la supervisió de les actuacions descrites en aquest 

Conveni, posant en comú la informació rellevant per a l’execució de la contractació i 
compartint periòdicament l’anàlisi de l’explotació de les dades que se’n derivin d’aquesta. 

 
c) La proposta d'adaptació del contingut del Conveni, en el cas d'eventuals modificacions 

normatives que l'afectin. 
 
d) La discussió i resolució dels dubtes, controvèrsies i qüestions litigioses que puguin sorgir 

en la interpretació de les disposicions del Conveni i en el seu compliment. 
 
e) La vigilància i el control de l’execució del conveni i dels compromisos i obligacions de les 

parts. 
 
Vuitena. Protecció de dades 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. Els signants i les persones de les que per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni i de les posteriors actuacions que es puguin realitzar en el seu 
desenvolupament es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves 
dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les 
obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 

 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de 
resolució del conveni. 
 
Novena. Vigència i pròrroga del conveni i dels contractes individuals 
 
Aquest conveni de col·laboració estarà vigent des de la seva formalització i fins a la 
finalització de la vigència dels contractes individuals que cada entitat signarà amb l’empresa 
contractista, tant pel que fa a la seva vigència inicial com a la possible pròrroga dels 
mateixos. 
 
Per la seva part, les dates previstes d’inici d’efectes dels contractes de cada entitat amb 
l’empresa CORREOS seran les següents: 

 
- Per la Diputació de Barcelona, el dia 2 d’octubre de 2021 
 
- Per l’Institut del Teatre, el dia 2 d’octubre de 2021 
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- Pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, el dia 2 d’octubre 
de 2021 

 
- Per l’ORGT de la Diputació de Barcelona, el dia 2 d’octubre de 2021 
 
- Per XALOC, el dia 2 d’octubre de 2021 
 
- Per l’OAGRTL, el dia 2 d’octubre de 2021  
 
- Per BASE-Gestió d'Ingressos, el dia XX de febrer de 2022 
 
No obstant la data d’inici dels seus efectes, tots els contractes formalitzats finalitzaran la 
seva vigència inicial, com a màxim, el dia 1 d’octubre de 2022 i aquesta vigència podrà ser 
prorrogada expressament per un any més, és a dir, fins el dia 1 d’octubre de 2023. 
 
Desena. Modificació i resolució del conveni 
 
El present conveni es podrà modificar si s’alteren de manera substancial les actuacions 
objecte del mateix i les parts així ho consideren. 
 
Seran causes de resolució del Conveni que formalitzin les entitats: 
 
a) La finalització del termini de vigència. 
 
b) El mutu acord de les parts. 
 
c) La inobservança de la normativa vigent. 
 
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
 
e) La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 

altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
 
f) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent. 
 
Onzena. Incompliment de les obligacions i compromisos 
 
Una vegada signat el present conveni, en cas que alguna de les entitats del mateix 
incompleixi les obligacions i compromisos assumits en les seves clàusules, la conseqüència 
serà l’exclusió d’aquesta part de la contractació conjunta objecte del conveni. 
 
Dotzena. Règim jurídic del conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per les 
presents clàusules i per tot allò establert en els següents preceptes: 

 
- Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, així com els articles 47 a 53, 141 i 142 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic, relatius als convenis de 
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col·laboració entre administracions públiques, al deure de col·laboració entre elles i a 
possibles tècniques de col·laboració. 

 
- Article 31 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes el Sector Públic, que permet 

l’establiment de sistemes de cooperació horitzontal entre entitats del sector públic. 
 
- Article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, relativa a les condicions generals per a la pràctica de les 
notificacions. 

 
- Llei 43/2010 de 30 de desembre, del servei postal universal, per a la prestació del servei 

postal. 
 
Tretzena. Jurisdicció 
 
Les entitats signatàries d’aquest conveni intentaran resoldre de mutu acord les divergències 
que puguin sorgir en relació a la interpretació, modificació, aplicació, execució i/o resolució 
del present Conveni. En cas que això no sigui possible, les parts sotmetran les divergències 
a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest conveni.” 

 
Segon. DETERMINAR que el pressupost base anual de licitació de la contractació 
prevista és de 13.477.314,76 €, IVA exclòs, aproximadament, desglossat d’acord amb 
el següent detall: 
 

Ens 
Pressupost 
màxim anual (1 
any) IVA exclòs 

Diputació de Barcelona 21.382,45 € 
Institut del Teatre 4.533,50 € 
ORGT 9.792.338,54 € 
Consorci de les Drassanes 1.347,34 € 
XALOC 1.450.192,82 € 
OAGRTL 715.055,15 € 
BASE 1.492.464,96 € 
TOTAL 13.477.314,76 € 

 
Tercer. NOTIFICAR la present Resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ORGT), l’Institut del Teatre, el Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim de Barcelona i els organismes tributaris de les Diputacions de 
Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió d’Ingressos), per al seu 
coneixement i efectes pertinents.” 
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Servei de Programació 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit a curt termini per a 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2021” ( Exp. núm. 
2021/0003332).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
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 11 de març de 

2021, va aprovar el dictamen, sobre l’aprovació de la línia de crèdit a curt termini 
per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2021”. (Exp. 
Núm.2021/0003332) publicat al BOP de data 15 de març de 2021, amb la finalitat 
de contribuir a garantir la prestació de serveis de competències locals als Consells 
Comarcals, mitjançant una línia de crèdit a curt termini, per tal de proporcionar 
liquiditat als Consells Comarcals per garantir l’exercici de les seves competències. 
En el mateix dictamen d’aprovació es van establir les condicions generals de 
participació i de gestió de la concessió dels crèdits. 

 
2. L’apartat 6 de les condicions sobre la gestió dels crèdits, establia els terminis de la 

següent forma: 
 

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

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

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

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

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

 
 La data i l’òrgan d’aprovació. 

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

 L’aprovació de la minuta de préstec tipus. 
 L’aprovació de totes les condicions reguladores d’aquesta línia de crèdit. 
 La manifestació escrita que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de 

l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 

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

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

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

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

models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit, i on constarà 
el certificat que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals i aquella informació necessària per valorar la concessió dels 
préstecs. 

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

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

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

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

 
3. A data 23 d’abril, finalitzat el període de recepció de sol·licituds, el Servei de 

Programació ha rebut per registre les següents peticions: 
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No han presentat sol·licitud els Consells Comarcals : 
 

 L’Alt Penedès 
 El Bages 
 El Baix Llobregat 
 El Maresme 
 El Moianès 
 
Tots ells han comunicat a la Diputació que no participarien en la convocatòria 
d’enguany. 

 
4. Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que: 
 

 Tots els Consells Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies 
extraordinàries que motiven la petició, així com que han complert la resta de 
requisits formals.  

 
 Així mateix, es constata que, la suma de les peticions efectuades pels Consells 

Comarcals durant el termini establert ascendeix a 7.405,022,06 euros i, per tant, 
no es supera el límit total de la dotació de la línia de crèdit que és de 9 milions 
d’euros. En conseqüència, d’acord amb l’apartat 5a de les condicions aprovades, 
el repartiment es realitzarà en funció dels següents criteris: “Si l’import total de 
les sol·licituds no exhaureixen l’import consignat (9 milions d’euros), la distribució 
es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades.” 

 
 El repartiment coincideix amb la sol·licitud, tal com consta a l’expedient l’informe 

elaborat pel Servei de Programació. 
 

Consell Comarcal Petició
Alt Penedès 0,00
Anoia 1.879.581,00
Bages 0,00
Baix Llobregat 0,00
Berguedà 1.000.000,00
Garraf 600.000,00
Maresme 0,00
Moianès 0,00
Osona 500.000,00
Vallès Occidental 2.425.441,06
Vallès Oriental 1.000.000,00
Total general 7.405.022,06
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Fonaments de dret 
 
L’article 36.1, lletres b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, sobre assistència econòmica i de suport a la gestió financera dels 
municipis, dona emparament jurídic a aquesta actuació d’assistència indirecta als 
municipis a través de les comarques. 
 
L’apartat 6b) de les condicions de la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de 
tresoreria per a Consells Comarcals 2021” estableix que correspon a la Junta de 
Govern l’adopció de l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades i 
l’apartat 6g), estableix que el termini màxim per a la resolució de l’expedient és de tres 
mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació d’instàncies. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit 
a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2021”, 
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 11 de 
març de 2021 (BOPB 15/03/2021), d’acord amb la distribució següent:  
 

 
 
Segon. DISPOSAR la despesa de 7.405.022,06 euros (set milions quatre-cents cinc 
mil vint-i-dos euros amb sis cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82020 del pressupost de despeses de la corporació. 
 
Tercer. FORMALITZAR els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels 
corresponents convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 6 
de les condicions de la línia de crèdit aprovades per acord de la Junta de Govern de 
data 11 de març de 2021, per a la gestió dels crèdits de les “Operacions de tresoreria 
per a Consells Comarcals 2021. 
 
Quart. REDUIR la despesa aprovada per les raons adduïdes a la part expositiva i 
segons el detall següent: 

Consell Comarcal NIF Import crèdit
Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 1.879.581,00
Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 1.000.000,00
Consell Comarcal del Garraf P5800020I 600.000,00
Consell Comarcal d’Osona P5800015I 500.000,00
Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 2.425.441,06
Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000,00

Total 7.405.022,06
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Aplicació 

pressupostària 
Import de la 

reducció (EUR) Núm. op. "A" Núm. op. "A/-" 

G/20201/94200/82020 1.594.977,94 2102000123 2102900324 
“ 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 70.000 €, a l'Ajuntament de Balenyà, per a finançar 
l'actuació local “Canvi terra de la pista poliesportiva”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009842).- 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 Balenyà va presentar en data 4 maig 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Canvi terra de la pista poliesportiva” 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 Balenyà 
Actuació:  “Canvi terra de la pista poliesportiva” 
Import crèdit:  70.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -848,74 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00016/2021 
* 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 setanta mil euros (70.000,00 €) 
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 Balenyà.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 164.000 €, a l'Ajuntament de Calders, per a 
finançar l'actuació local “Inversions municipals en obra exercici 2021”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009620).- 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 Calders va presentar en data 3 maig 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Inversions municipals en obra exercici 2021” 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 
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publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Calders 
Actuació:  “Inversions municipals en obra exercici 2021” 
Import crèdit:  164.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -1.988,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00015/2021 
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* 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 seixanta-quatre mil euros 
(164.000,00 €) 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 Calders.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, 
per a finançar l'actuació local “Reforma sala polivalent Ateneu. Resta fase III”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009845).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra va presentar en data 7 maig 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma sala polivalent Ateneu. Resta fase 
III” 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 
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a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 
Actuació:  “Reforma sala polivalent Ateneu. Resta fase III” 
Import crèdit:  100.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -704,23 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00017/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.05.2021 (BOE. núm. 108, de 06.05.2021) 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 mil euros (100.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.” 

 
24.- 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 Llorenç 
d'Hortons, per a finançar l'actuació local “Camí saludable”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009184).- 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 Llorenç d'Hortons va presentar en data 29 abril 2021 una 

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

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons 
Actuació:  “Camí saludable” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
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Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.424,97 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00013/2021 
* 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 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 Llorenç d'Hortons.” 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 70.000 €, a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, per finançar a l'actuació local “Pavimentació i arranjaments calçada”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0009422).- 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 Santa Eulàlia de Ronçana va presentar en data 30 abril 2021 una 

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

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

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

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

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

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

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

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
Actuació:  “Pavimentació i arranjaments calçada” 
Import crèdit:  70.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -848,74 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00014/2021 
* 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 setanta mil euros (70.000,00 €) 
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 Santa Eulàlia de Ronçana.” 

 
26.- 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 Santa Susanna, per a 
finançar l'actuació local “Adequació de l'aula de música al centre cívic”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010330).- 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 Santa Susanna va presentar en data 12 maig 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Adequació de l'aula de música al centre cívic” 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 
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justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Santa Susanna 
Actuació:  “Adequació de l'aula de música al centre cívic” 
Import crèdit:  200.000,00EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14% 
Interessos implícits estimats  -1.408,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00018/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.05.2021 (BOE. núm. 108, de 06.05.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Santa Susanna.” 
 
Tresoreria 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
la fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al 
curs acadèmic 2021-2022 de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/0000059).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió 21 d’abril de 2021, ha 
aprovat l’Acord amb número 45/2021, del que s’acompanya còpia, en què s’acorda, 
entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la 
proposta d’establiment i fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i 
Educació” per al curs acadèmic 2021-2022 de l’Institut del Teatre. 
 
Segons que es recull en la memòria economicofinancera elaborada a l’efecte, 
considerant que el “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 2021/2022 té 
tres itineraris, el preu públic que es proposa, per alumne/a, és de 1.750,00 € per a 
l’itinerari de Teatre i Educació i per a l’itinerari de Moviment, i un preu públic de 
1.470,00 € per a l’itinerari de Projectes pedagògics i escènics. 
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El curs està estructurat en mòduls i blocs i, per tant, s’ofereix la possibilitat de 
matriculació d’alumnes en la modalitat de mòduls independents, proposant un preu per 
crèdit de 70,00 €. 
 
Per raons econòmiques i organitzatives la realització del curs resta condicionada a 
l’obtenció d’uns ingressos en concepte de matrícules que sumin com a mínim un 
import de 77.140,00 €, amb què s’assoliria una cobertura financera del 40,29 % dels 
costos totals, estimats en 191.451,48 €. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats 
que realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
atribueixen a les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la 
diferència resultant, si n’hi hagués. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria economicofinancera on es justifiqui l’import 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
La proposta de l’Institut del Teatre s’acompanya de la referida memòria on es deixa 
constància de què concorren raons culturals i d’interès públic que justifiquen 
l’establiment de preus públics deficitaris i que existeix consignació pressupostària 
adequada i suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els 
ingressos provinents dels preus públics fixats, com s’exigeix en l’article 44.2 del 
TRLRHL. 
 
D’acord amb l’apartat 2.3.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
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de desembre de 2019, l’òrgan competent per a l’establiment o la modificació de preus 
públics, és la Junta de Govern, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, segons que es disposa en l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa, el 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és 
competent per formular la present proposta.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president   
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’establiment dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i 
Educació” per al curs acadèmic 2021-2022 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la 
proposta prèviament aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió 
de data 21 d’abril de 2021. 
 
Segon. FIXAR l’import dels referits preus públics com segueix: 
 

Itinerari de Teatre i Educació 
- preu per curs: MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (1.750,00 €) 
- preu per crèdit: SETANTA EUROS (70,00 €) 

 
Itinerari de Moviment 
- preu per curs: MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (1.750,00 €) 
- preu per crèdit: SETANTA EUROS (70,00 €) 

 
Itinerari de Projectes pedagògics i escènics 
- preu per curs: MIL CINC CENTS EUROS (1.470,00 €) 
- preu per crèdit: SETANTA-CINC EUROS (70,00 €). 

 
Tercer. DETERMINAR que els preus públics de què s’ha fet esment a l’apartat anterior 
son d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart. PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gabinet d’Innovació Digital 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el 
reajustament de l’autorització de despesa del Gabinet d’Innovació Digital 
aprovada per acord núm. 13/2021 de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
data 28 de gener de 2021(Exp. núm. 2021/0000429).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i 
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Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Antecedents  
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. En el Catàleg 2021 es van aprovar dos recursos econòmics que inclouen entre els 

seus destinataris entitats del món local diferents als ajuntaments (consells 
comarcals, mancomunitats i consorcis locals), i aquests recursos són:  

 
- Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques, 

amb codi de recurs 21167 (s’adreça a consells comarcals) 
 
- Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses, amb 

codi de recurs 21253 (s’adreça a ajuntaments de municipis d’entre 10.001 i 
50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats i consorcis locals) 

 
3. En el citat acord de Junta de Govern es va autoritzar una despesa al Gabinet 

d’Innovació Digital per un import de 398.000 euros (tres-cents noranta-vuit mil 
euros) per mitjà de l’operació comptable 2102000036 en favor de l’aplicació 
pressupostària G/70010/92041/46280. 

 
4. Un cop publicat el catàleg i informats els destinataris, s’ha pogut realitzar una 

previsió més ajustada de la possible demanda i, per tant, de la possible despesa 
vinculada que hi haurà per part de cada tipus d’entitat local. Aquesta revisió es 
concreta en la necessitat de dotar econòmicament les aplicacions pressupostàries 
corresponents a mancomunitats, consells comarcals i consorcis, prèvia reducció de 
l’autorització de despesa de l’aplicació pressupostària corresponent a ajuntaments. 

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

ACORDS 
 
Primer. REAJUSTAR l’autorització de despesa del Gabinet d’Innovació Digital 
aprovada en data 28 de gener de 2021 per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona núm. 13/2021, segons el detall que s’indica en els presents 
acords, als efectes que el crèdit torni a estar disponible per poder autoritzar la despesa 
amb càrrec a les aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari: 
 
 aplicació pressupostària G/70010/92041/46280: ajuntaments 
 aplicació pressupostària  G/70010/92041/46380: mancomunitats 
 aplicació pressupostària  G/70010/92041/46580: consells comarcals 
 aplicació pressupostària  G/70010/92041/46780: consorcis  
 aplicació pressupostària G/70010/92041/46880: entitats municipals 

descentralitzades 
 
Segon. REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import de reducció 
(EUR) 

Núm. op. "A" Núm. op. "A/" 

G/70010/92041/46280 291.100 euros 2102000036 2102900310 
 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de 291.100 euros (dos-cents 
noranta-un mil cent euros), a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen 
a continuació, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del tipus 
d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en 
l’anterior acord. 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/70010/92041/46380    3.000 euros 
G/70010/92041/46580 285.100 euros 
G/70010/92041/46780     3.000 euros 

Total € 291.100 euros 
“ 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
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concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0009408).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- 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. En data 11 de maig de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat dels ajuts tècnics i 

materials, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2021, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a 
resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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: Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població 
(registres classificats de més puntuació a menys) 
 

Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT Codi XGL 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 
Punts 
totals 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú P0830800I 21231 Torre de 

Veguer Franja (FP) 202110030234 21/Y/309526 25 30 15 15 0 85 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 21231 Alta Maresma Conjunta 
(FP+PP) 202110030670 21/Y/309533 15 30 15 15 5 80 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21231 Vacarisses - 
nucli urbà 

Conjunta 
(FP+PP) 202110022139 21/Y/309543 15 30 15 15 0 75 

Ajuntament de Tordera P0828400B 21231 Sant Llop Franja (FP) 202110029699 21/Y/309535 20 30 15 10 0 75 
Ajuntament de Vilanova del 
Vallès P0831000E 21231 Les Roquetes Conjunta 

(FP+PP) 202110022476 21/Y/309531 25 30 0 15 0 70 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 21231 Can Robert Franja (FP) 202110028734 21/Y/309545 30 15 15 10 0 70 
Ajuntament de Rellinars P0817800F 21231 Les Codines Franja (FP) 202110030703 21/Y/309546 25 15 15 10 5 70 
Ajuntament de Masquefa P0811800B 21231 Can Quiseró Franja (FP) 202110026887 21/Y/309523 5 30 15 15 0 65 
Ajuntament de Seva P0826900C 21231 El Pinós Parcel·les (PP) 202110027478 21/Y/309530 25 0 20 15 5 65 
Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages P0822900G 21231 Valls de 

Torrella Franja (FP) 202110011020 21/Y/309559 10 30 0 15 5 60 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui P0803300C 21231 El Farell 

(rústic) Franja (FP) 202110016126 21/Y/309537 30 0 15 15 0 60 

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 21231 Can Bargalló Conjunta 

(FP+PP) 202110024166 21/Y/309556 20 30 0 10 0 60 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21231 Vistalegre Conjunta 
(FP+PP) 202110024531 21/Y/309541 20 5 15 15 5 60 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat P0807100C 21231 La Creu de 

l'Aragall 
Conjunta 
(FP+PP) 202110025945 21/Y/309521 25 0 15 15 5 60 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT Codi XGL 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 
Punts 
totals 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès P0805000G 21231 Urbanització 

Aire-Sol D Parcel·les (PP) 202110026190 21/Y/309544 25 0 20 15 0 60 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 21231 Can Balet Franja (FP) 202110031258 21/Y/309528 30 0 15 15 0 60 

Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes P0823100C 21231 

Can 
Lloses/Can 

Marcer 
Parcel·les (PP) 202110032171 21/Y/309527 30 0 15 15 0 60 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 21231 L'Avellà Franja (FP) 202110012634 21/Y/309555 15 30 0 10 0 55 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 21231 Muntanya del 
Mas Franja (FP) 202110018949 21/Y/309519 30 0 15 10 0 55 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès P0831000E 21231 Can Rabassa Conjunta 

(FP+PP) 202110022481 21/Y/309532 20 5 15 15 0 55 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 21231 Can Jalpí Conjunta 
(FP+PP) 202110025208 21/Y/309538 30 0 15 10 0 55 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls P0814500E 21231 Barri Hospital Conjunta 

(FP+PP) 202110026698 21/Y/309558 25 0 15 10 5 55 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 21231 Can Prat Parcel·les (PP) 202110028897 21/Y/309545 25 0 20 10 0 55 
Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona P0823600B 21231 Sant Quintí de 

Mediona Franja (FP) 202110024325 21/Y/309554 20 30 0 0 0 50 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat P0807100C 21231 Les Cases 

Pairals 
Conjunta 
(FP+PP) 202110025948 21/Y/309522 15 0 15 15 5 50 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 21231 Ullastrell - nucli 
urbà 

Conjunta 
(FP+PP) 202110028127 21/Y/309540 20 15 0 10 5 50 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 21231 Santa Eugènia 
del Congost 

Conjunta 
(FP+PP) 202110028906 21/Y/309529 10 30 0 10 0 50 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G 21231 Les Faldes del 

Montseny 
Conjunta 
(FP+PP) 202110030989 21/Y/309534 20 5 15 10 0 50 

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès P0823800H 21231 Les Fonts Conjunta 

(FP+PP) 202110031744 21/Y/309548 15 5 15 15 0 50 
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Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT Codi XGL 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 
Punts 
totals 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 21231 Sant Carles Franja (FP) 202110031879 21/Y/309536 25 0 15 10 0 50 
Ajuntament de Rajadell P0817700H 21231 Monistrolet Franja (FP) 202110027319 21/Y/309552 25 15 0 5 0 45 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra P0821100E 21231 

Sant Feliu 
Sasserra - 
nucli urbà 

Franja (FP) 202110014412 21/Y/309550 5 30 0 10 0 45 

Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles P0825700H 21231 Ca l'Albet Franja (FP) 202110018963 21/Y/309520 5 30 0 10 0 45 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21231 
Pla del 

Bonaire-El 
Garrot 

Franja (FP) 202110024522 21/Y/309542 20 5 0 15 5 45 

Ajuntament del Pont de Vilomara 
i Rocafort P0818100J 21231 Rocafort Conjunta 

(FP+PP) 202110024595 21/Y/309551 5 30 0 10 0 45 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 21231 Ronda de 
Ponent Franja (FP) 202110027050 21/Y/309524 20 0 15 10 0 45 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 21231 Can Roig Conjunta 
(FP+PP) 202110029124 21/Y/309557 5 15 15 10 0 45 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21231 Mataró - nucli 
urbà Franja (FP) 202110030043 21/Y/309549 15 5 15 10 0 45 

Ajuntament de Calonge de 
Segarra P0803600F 21231 Mirambell Franja (FP) 202110030571 21/Y/309525 5 30 0 10 0 45 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21231 Cal Riera Franja (FP) 202110031799 21/Y/309553 5 30 0 10 0 45 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21231 Palafolls - nucli 
urbà Franja (FP) 202110031956 21/Y/309539 10 0 15 15 5 45 
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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 al 30 de juliol de 

2022. 
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. 
 
El centre gestor es reserva el dret de revocar una sol·licitud classificada com a 
estimada, si en el moment de l’execució de les fases de treball de redacció, el 
tècnic redactor de la Diputació de Barcelona es troba en alguna d’aquestes 
situacions: 
 
 L’ens no aporta la informació urbanística necessària i imprescindible per a 

redactar el projecte. 
 L’ens no accepta els criteris tècnics establertes en la legislació vigent ni les 

consideracions tècniques elaborades per aquest centre gestor. 
 Es detecta que el projecte a redactar no és per a una urbanització o nucli de 

població. 
 Altres consideracions tècniques. 

 
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  
 

 Assignar un enginyer/a tècnic/a forestal o un enginyer/a de forest adscrit a 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari per a realitzar les tasques de redacció del Projectes de franges/parcel·les 
d’urbanitzacions i nuclis de població. 
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 Assignar un responsable tècnic adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari per a realitzar les 
tasques de supervisió i direcció dels treballs de redacció. 
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Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor valoració i/o manca de recursos: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 
Punts 
totals 

Ajuntament de Campins P0803800B 21231 Sant Josep Franja (FP) 202110031895 30 0 0 10 0 40 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 21231 Castellcir - nucli urbà Conjunta 
(FP+PP) 202110027015 20 5 0 15 0 40 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21231 Les Vilates Franja (FP) 202110029621 30 0 0 10 0 40 

Ajuntament de Gualba P0809600J 21231 Gualba - nucli urbà Conjunta 
(FP+PP) 202110028683 10 0 15 15 0 40 

Ajuntament de Castellví de la 
Marca P0806400H 21231 Cal Margarit - Sector St. 

Sadurní- la Torreta Franja (FP) 202110031115 20 5 0 10 5 40 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort P0818100J 21231 El Pont de Vilomara i 

Rocafort - nucli urbà 
Conjunta 
(FP+PP) 202110024163 10 5 15 10 0 40 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 21231 Canyelles - nucli urbà Conjunta 
(FP+PP) 202110019016 10 5 15 10 0 40 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 21231 Can Valls Franja (FP) 202110031889 30 0 0 10 0 40 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21231 Carenes de Can Turu Conjunta 
(FP+PP) 202110023032 20 0 5 15 0 40 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21231 Vilassar de Dalt - nucli 
urbà Franja (FP) 202110021515 15 5 0 15 5 40 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 21231 Ca n'Amat Parcel·les (PP) 202110026213 10 0 20 10 0 40 
Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600 21231 Les Carolines Franja (FP) 202110031606 25 0 0 15 0 40 

Ajuntament de Piera P0816000D 21231 La venta - Can Musarro Conjunta 
(FP+PP) 202110020618 25 0 0 15 0 40 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 21231 Molins de Rei - nucli urbà Franja (FP) 202110031198 10 30 0 0 0 40 
Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes P0823100C 21231 Can Pere de la Plana Franja (FP) 202110029079 20 5 0 15 0 40 

Ajuntament de Fogars de la 
Selva P0808100B 21231 La Vila Conjunta 

(FP+PP) 202110012118 10 0 15 10 0 35 
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Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 
Punts 
totals 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 21231 Ca L'Estapé Conjunta 
(FP+PP) 202110016244 15 0 0 15 5 35 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 21231 El Rieral Conjunta 
(FP+PP) 202110019536 20 15 0 0 0 35 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès P0810500I 21231 Sant Josep Conjunta 

(FP+PP) 202110022959 20 5 0 10 0 35 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 21231 Arenys de Munt - nucli 
urbà Franja (FP) 202110025209 10 0 15 10 0 35 

Ajuntament de Seva P0826900C 21231 Els Roures Conjunta 
(FP+PP) 202110027581 10 5 0 15 5 35 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G 21231 Can Derrocada Conjunta 

(FP+PP) 202110030992 20 5 0 10 0 35 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 21231 Can Roca Conjunta 
(FP+PP) 202110031776 20 0 15 0 0 35 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 21231 Sot dels Nostris Conjunta 
(FP+PP) 202110016246 10 0 0 15 5 30 

Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts P0826300F 21231 Sant Roc Conjunta 

(FP+PP) 202110021755 15 0 15 0 0 30 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21231 Serra Maurina Conjunta 
(FP+PP) 202110022822 10 5 0 15 0 30 

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages P0821200C 21231 Pineda de Bages Conjunta 

(FP+PP) 202110023845 10 5 0 15 0 30 

Ajuntament de Santa Maria 
d'Oló P0825800F 21231 Santa Maria d'Oló - nucli 

urbà 
Conjunta 
(FP+PP) 202110024670 20 0 0 10 0 30 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet P0826200H 21231 Sant Vicenç de Castellet - 

nucli urbà 
Conjunta 
(FP+PP) 202110025557 10 5 0 15 0 30 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor P0819700F 21231 Can Miret Conjunta 

(FP+PP) 202110027807 15 5 0 10 0 30 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès P0813500F 21231 Telègraf - Casablanca Conjunta 

(FP+PP) 202110030974 10 5 0 15 0 30 
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Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 
Punts 
totals 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès P0818000B 21231 Santa Agnès Conjunta 

(FP+PP) 202110031275 10 0 0 15 5 30 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès P0818000B 21231 La Roca del Vallès - nucli 

urbà 
Conjunta 
(FP+PP) 202110031281 10 0 0 15 5 30 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 21231 Coll Griell Franja (FP) 202110031452 20 0 0 10 0 30 
Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21231 Cal Vidal Franja (FP) 202110031763 20 0 0 10 0 30 
Ajuntament d'Aguilar de 
Segarra P0800200H 21231 Castellar Franja (FP) 202110032090 5 15 0 10 0 30 

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans P0815500D 21231 Serra de Can Riera Conjunta 

(FP+PP) 202110016520 10 5 0 10 0 25 

Ajuntament de Piera P0816000D 21231 Can Claramunt Conjunta 
(FP+PP) 202110020622 10 0 0 15 0 25 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès P0810500I 21231 Sant Carles Conjunta 

(FP+PP) 202110022960 10 5 0 10 0 25 

Ajuntament de Santa Maria 
d'Oló P0825800F 21231 Sant Joan d'Oló Franja (FP) 202110024676 10 5 0 10 0 25 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada P0822500E 21231 Sant Joan de Vilatorrada - 

nucli urbà 
Conjunta 
(FP+PP) 202110024842 10 0 0 15 0 25 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 21231 Abrera - nucli urbà Franja (FP) 202110026211 10 15 0 0 0 25 

Ajuntament de Bagà P0801600H 21231 Terradelles Nou Conjunta 
(FP+PP) 202110026608 5 5 0 15 0 25 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat P0814600C 21231 Sant Pere Llumbreres Franja (FP) 202110028724 20 0 0 5 0 25 

Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló P0824400F 21231 Colònia Güell Franja (FP) 202110028737 10 5 0 10 0 25 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 21231 Esglèsia Vella Franja (FP) 202110029479 5 5 0 10 5 25 
Ajuntament de Montornès del 
Vallès P0813500F 21231 Can Bosquerons de Dalt Conjunta 

(FP+PP) 202110030972 5 5 0 15 0 25 

Ajuntament de Castellví de la 
Marca P0806400H 21231 Les Conilleres Franja (FP) 202110031128 10 0 0 10 5 25 
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Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT 
Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
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Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 21231 La Victòria Conjunta 
(FP+PP) 202110031773 10 0 0 15 0 25 

Ajuntament de Vilada P0830000F 21231 Vilada - nucli urbà Conjunta 
(FP+PP) 202110032834 15 0 0 10 0 25 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui P0803300C 21231 Sant Sebastià de 

Montmajor Franja (FP) 202110016109 5 0 0 15 0 20 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 21231 La Vinya Conjunta 
(FP+PP) 202110019532 15 5 0 0 0 20 

Ajuntament de Bagà P0801600H 21231 Terradelles Vell Franja (FP) 202110026586 5 0 0 15 0 20 
Ajuntament de Castellví de 
Rosanes P0806500E 21231 Castellví de Rosanes - 

nucli urbà 
Conjunta 
(FP+PP) 202110018305 5 0 0 10 0 15 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21231 Collsuspina - nucli urbà Conjunta 
(FP+PP) 202110033557 10 5 0 0 0 15 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens local NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21231 Les Fonts Parcel·la (PP) 202110024464 
Han presentat tres sol·licituds. Aplicant el règim 

regulador del catàleg es descarta la primera 
sol·licitud entrada. 

Ajuntament de Gavà P0808800G 21231 Bruguers I Conjunta 
(FP+PP) 202110026813 Manca entregar el plànol del planejament 

urbanístic 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21231 Les Sureres Conjunta 
(FP+PP) 202110030045 

Manca presentar el certificat de titularitat 
municipal de les parcel·les i el plànol del 

planejament urbanístic 
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 21231 Disseminats Franja (FP) 202110026690 No és un nucli de població.  

Ajuntament d'Olivella P0814700A 21231 Ronda Ponent - Can 
Miret Franja (FP) 202110027057 No és un nucli de població.  

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 21231 Forat d'en Parè Franja (FP) 202110031121 No és un nucli de població.  
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Ens local NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 21231 Premià de Dalt - 
nucli urbà Parcel·la (PP) 202110023340 Nucli urbà obligat a disposar de delimitació de 

la "Trama urbana consolidada"(TUC)  

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 21231 Jardins de Sant Pol Conjunta 
(FP+PP) 202110021063 Planejament urbanístic en revisió que afecta a 

la definició del traçat de la franja i/o parcel·les 
Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta P0820200D 21231 Sant Cebrià de 

Vallalta - nucli urbà Franja (FP) 202110023747 Planejament urbanístic en revisió que afecta a 
la definició del traçat de la franja i/o parcel·les 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 21231 El Casarell Franja (FP) 202110026384 Planejament urbanístic en revisió que afecta a 
la definició del traçat de la franja i/o parcel·les 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 21231 Avencó Conjunta 
(FP+PP) 202110028917 Planejament urbanístic en revisió que afecta a 

la definició del traçat de la franja i/o parcel·les 
 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i procedir, en conseqüència, al 
seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT Tipus de desistiment 
Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts P0826300F 21231 Sant Vicenç dels 

Horts - nucli urbà Conjunta (FP+PP) 202110021709 Desistida tàcitament per falta de resposta 
d’un requeriment d’esmena dins del termini 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt P0828600G 21231 Cal Anton Conjunta (FP+PP) 202110023097 Desistida tàcitament per falta de resposta 

d’un requeriment d’esmena dins del termini 
Ajuntament de la Torre de 
Claramunt P0828600G 21231 Pla de la Torre Conjunta (FP+PP) 202110023104 Desistida tàcitament per falta de resposta 

d’un requeriment d’esmena dins del termini 
Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 21231 Vallserrat Conjunta (FP+PP) 202110024145 Desistida tàcitament per falta de resposta 

d’un requeriment d’esmena dins del termini 

Ajuntament de Gavà P0808800G 21231 Bruguers II Conjunta (FP+PP) 202110026793 Desistida tàcitament per falta de resposta 
d’un requeriment d’esmena dins del termini 

Ajuntament de Teià P0828100H 21231 La Molassa Franja (FP) 202110028160 Desistida tàcitament per falta de resposta 
d’un requeriment d’esmena dins del termini 

Ajuntament de Centelles P0806600C 21231 Ciutat- jardí Sant 
Pau Conjunta (FP+PP) 202110028629 Desistida tàcitament per falta de resposta 

d’un requeriment d’esmena dins del termini 
Ajuntament de Calonge de 
Segarra P0803600F 21231 Aleny Franja (FP) 202110030511 Desistida tàcitament per falta de resposta 

d’un requeriment d’esmena dins del termini 
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Ens NIF Recurs Actuació Àmbit Núm. PMT Tipus de desistiment 

Ajuntament de Carme P0804700C 21231 Carme - nucli 
urbà Franja (FP) 202110030741 Desistida tàcitament per falta de resposta 

d’un requeriment d’esmena dins del termini 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21231 L'Altura Franja (FP) 202110030890 Desistida tàcitament per falta de resposta 
d’un requeriment d’esmena dins del termini 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21231 Can Batlle Conjunta (FP+PP) 202110031990 Desistida tàcitament per falta de resposta 
d’un requeriment d’esmena dins del termini 

Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola P0816100B 21231 Can Rovira de 

l'Estela Franja (FP) 202110032045 Desistida tàcitament per falta de resposta 
d’un requeriment d’esmena dins del termini 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21231 Espinalbet Franja (FP) 202110025113 Desistida explícitament per l'ens 
Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 21231 Can Formiga Franja (FP) 202110020139 Desistida explícitament per l'ens 
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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.” 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Sanejament de paviment, any 2021 Zona Occidental i Oriental (2 
Lots)” (Exp. núm. 2021/5326).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La finalitat del projecte constructiu és, d'entre altres efectes, la de mantenir el ferm 
en bones condicions d'ús, evitar la seva degradació, i per tant allargar la seva vida, i 
per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el 
projecte “Sanejament de paviment, any 2021 Zona Occidental i Oriental (2 Lots)”. 
 

 LOT 1 Occidental  299.978,63 €, IVA inclòs 
 LOT 2 Oriental 299.687,32 €, IVA inclòs 

 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 495.591,69 EUR, IVA exclòs, i amb el 
21 % de l’IVA de 104.074,26 EUR, resulta tenir un pressupost total de 599.665,95 
EUR. 
 
3. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 10 
d’abril de 2021, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial decret 
337/2010, de 19 de març. 
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2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’impacte ambiental de plans i programes i a l’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes. 
 
3. Aquest projecte no te informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB 19 de 
desembre de 2019). 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte de sanejament de paviment, any 2021 Zona Occidental i 
Oriental (2 Lots), amb un pressupost de quatre-cents noranta-cinc mil cinc-cents 
noranta-un euros amb seixanta-nou cèntims (495.591,69 EUR), IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % de l’IVA, d’import 104.074,26 EUR, resulta tenir un pressupost total de 
cinc-cents noranta-nou mil sis-cents seixanta-cinc euros amb noranta-cinc 
cèntims (599.665,95 EUR), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el 
mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats  
 
Projecte(4be847bde284e58ee440)  
 
Perfil       Signatari    Data signatura  
Tècnic/a del Servei Promotor        TCAT P Jordi Vilaseca Ferrarons           26/04/2021, 20:26  
Cap del Servei/Oficina         Francesc Xavier Pons Claret (SIG)           27/04/2021, 07:00 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
contracte de concessió administrativa per a gestionar l’equipament d’ús públic 
del càmping de Fontmartina, propietat de la Diputació de Barcelona, al Parc 
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Natural del Montseny Reserva de la Biosfera, a l’adjudicatari d’aquesta, senyor 
XXX, d’acord amb l’informe signat pel director del Parc Natural del Montseny 
Reserva de la Biosfera, de data 21 d’abril de 2021 (Exp. núm. 2006/2883).- 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 del Ple d’aquesta corporació, reunit en sessió ordinària el dia 30 de març 

de 2006, es va adjudicar el contracte de concessió administrativa per a gestionar 
l’equipament d’ús públic del càmping de Fontmartina, propietat de la Diputació de 
Barcelona, al Parc Natural del Montseny Reserva de la Biosfera, al Sr. XXX. 

 
Es van concretar les millores voluntàries presentades per l’adjudicatari per a la 
prestació del servei que consistien en: Incorporar millores en el calendari i en 
l’horari, en la qualitat i adequació de l’avantprojecte arquitectònic, en les tarifes amb 
una rebaixa del preu i en una millora econòmica del preu anual tipus de licitació.  
 
Es va fixar com a cànon anual la quantitat de 1.250,00 € que el concessionari havia 
d’invertir directament en l’equipament en els conceptes acordats prèviament amb 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, tot d’acord amb la clàusula 2e) del Plec 
d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques que regeix la 
present contractació (en endavant PECTAE). 
 
L’esmentat cànon serà actualitzat anualment, d’acord amb les variacions de l’índex 
de preus al consum. Aquesta revisió també serà aplicable a les pròrrogues, d’acord 
amb la clàusula 2e) del PECTAE. 

 
2. La vigència inicial del contracte, de quinze anys, finalitza el proper 13 de juny de 

2021. 
 
3. El contracte es pot prorrogar, de forma expressa, fins a un màxim de dos períodes 

de cinc anys, si cap de les dues parts no ho denuncia de manera expressa amb una 
antelació mínima de sis mesos, d’acord amb la Clàusula 1.e) del plec de 
d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars 
que regeix la present contractació. 

 
4. Atès que hi ha voluntat de prorrogar-ho per part de la Diputació de Barcelona, 

d’acord amb l’informe signat pel director del Parc Natural del Montseny Reserva de 
la Biosfera, de data 21 d’abril de 2021, i que l’adjudicatari de la concessió, el Sr. 
XXX, en el seu escrit, de data 26 d’abril de 2021, ha declarat el seu interès en 
prorrogar el contracte de referència en els termes establerts, cal procedir a la 
tramitació de la pròrroga del contracte esmentat per un període de 18 mesos més, 
és a dir, del 14 de juny de 2021 fins el 13 de desembre de 2022.  
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Fonaments de dret 
 
D’acord amb la disposició transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contactes del Sector Públic, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la present Llei es regiran, quant als seu efectes, compliment i 
extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior, i en aquest mateix sentit es pronuncia la  disposició transitòria 1a de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, quan diu que els contractes 
administratius adjudicats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es regeixen,  
quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de 
pròrrogues, per la normativa anterior, que en aquest cas és el text refós de la Llei de 
contractes de la administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, i 
que va ser derogat. 
 
Vist el que disposa l’apartat 3.1. a) de la Refosa número 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
que elevi a la Junta de Govern, l’adopció, per delegació del Ple, dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. PRORROGAR el contracte de concessió administrativa per a gestionar 
l’equipament d’ús públic del càmping de Fontmartina, propietat de la Diputació de 
Barcelona, al Parc Natural del Montseny Reserva de la Biosfera, a l’adjudicatari de la 
mateixa, el Sr. XXX, amb NIF  d’acord amb l’informe signat pel director 
del Parc Natural del Montseny Reserva de la Biosfera, de data 21 d’abril de 2021. 
  
Segon. FIXAR la durada de la pròrroga en un període de 18 mesos més, és a dir, del 
14 de juny de 2021 fins el 13 de desembre de 2022. 
 
Tercer. COMUNICAR aquesta resolució a l'interessat, el Sr. XXX, pel seu coneixement 
i als efectes escaients.” 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del procediment de concessió de recursos tècnics, per concurrència 
competitiva, del recurs “Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament 
de la infraestructura verda local i l'ODS15” (codi 21024), en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

2020-2023 (Exp. núm. 2021/9636).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

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

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, el recurs que és 

objecte d’aquest dictamen s’ha 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 al 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 coincidit amb l’objecte del recurs i haver-se localitzat 
recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant expressament. 

 
5. En data 11 de maig de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 

d’Infraestructures i Espais Naturals, Gerència de Serveis d’Espais Naturals, d’acord 
amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, el qual 
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va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa pel/per la 
secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment 
de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el 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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Ens NIF Recurs* Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació  

Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Criteri 
5 Total 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia P0802800C 21024 Anàlisi dels espais lliures 

(SNU) 202110019590 21/Y/309874 30 30 15 7,5 5 87,5 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 21024 
Anàlisi dels espais lliures en 
SNU, per a la redacció de 

POUM de Canovelles 
202110030541 21/Y/309875 25 30 15 0 10 80 

Ajuntament de Fígols P0807900F 21024 Estudi dels Espais LLiures de 
Fígols 202110020981 21/Y/309872 0 30 15 15 10 70 

Ajuntament de Casserres P0804800A 21024 Anàlisi dels espais lliures de 
Casserres 202110012459 21/Y/309873 0 30 15 7,5 10 62,5 

Ajuntament de Cercs P0826800E 21024 Estudi dels espais lliures de 
Cercs 202110029083 21/Y/309876 0 30 15 7,5 10 62,5 

Ajuntament de Gavà P0808800G 21024 
Anàlisi dels Espais Lliures per 

al desenvolupament de la 
infraestructura verda local 

202110029023 21/Y/309862 0 30 15 0 10 55 

Mancomunitat Intermunicipal 
del Penedès i Garraf P0800008E 21024 Anàlisi dels serveis 

ecosistèmics de l'Alt Penedès. 202110028068 21/Y/309867 0 30 15 0 10 55 

Ajuntament de Berga P0802200F 21024 
Patrimoni natural de Berga: 
valors i propostes amb visió 

global 
202110032381 21/Y/309877 0 30 15 0 10 55 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21024 

Diagnosi dels espais lliures 
per valorar l’abast de l’espècie 
invasora Cylindropuntia en el 

terme municipal 

202110020566 21/Y/309870 0 15 15 7,5 10 47,5 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia P0829200E 21024 Seguiment d’eliminació 

clavellines 202110030506 21/Y/309865 0 15 15 7,5 10 47,5 

Ajuntament d'Alella P0800300F 21024 
Anàlisi de la vall de Rials per 
al foment de l’agricultura i la 

biodiversitat 
202110027882 21/Y/309866 0 15 15 0 10 40 

*Recurs amb codi 21024: Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local i l'ODS15 
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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 el 15 d’abril de 

2022. 
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. L’ens destinatari ha de lliurar tota la informació necessària per a la prestació del 
recurs, així com facilitar l’acompanyament mínim al territori, acordat amb els tècnics 
de la Diputació.  

6. 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. 
 
Cinquè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar P0802900A 21024 Zones verdes i jardins a 

Cabrera de Mar 202110027862 Exprés 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 21024 

Connexió Ruta de 
molins amb anella verda 

de Vic 
202110023979 Exprés 

Ajuntament de 
Campins P0803800B 21024 Via Verda Forns de 

Ciment 202110019244 Exprés 
Ajuntament 
d'Ullastrell P0829000I 21024 Projecte de parc central 

de Ca N'Amat 202110028203 Exprés 
Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
P0805800J 21024 

Anàlisis dels espais 
lliures Collet de Can 

Ximpis 
202110032833 Exprés 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 21024 

Anàlisi dels espais on hi 
ha fauna i vegetació 

protegides en el 
Moianès 

202110032296 Exprés 

 
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.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del procediment de concessió de recursos tècnics per concurrència 
competitiva del recurs “Redacció de projectes de millora del patrimoni natural” 
(codi 21261) en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/9814).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
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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 per menor valoració: aquelles que es proposa que no 
siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor valoració en 
aplicació dels criteris de concessió establerts. 

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 tàcitament. 

 
5. En data 11 de maig de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 

d’Infraestructures i Espais Naturals, Gerència de Serveis d’Espais Naturals, d’acord 
amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, el qual 
va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa pel/per la 
secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment 
de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el 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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Ens destinatari NIF Recurs Actuació Núm. Registre 
PMT Codi XGL 

Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 

Punts 
totals 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Castellet P0826200H 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

Redacció de projecte de 
conservació i ordenació 
d'usos de Les Muntanyes 
Russes  202110029029 21/Y/309909 3,5 10,0 20,0 20,0 5,0 58,5 

Consorci del Ter P0800060F 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

Actuacions de conservació 
dels espais en custòdia 
fluvial de Torelló i Sant 
Vicenç de Torelló 202110029985 21/Y/309910 21,0 5,0 0,0 20,0 5,0 51,0 

Ajuntament de 
Moià P0813700B 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

PROJECTE DE MILLORA 
DEL PATRIMONI 
NATURAL DEL PARC 
PREHISTORIC TOLL 202110029915 21/Y/309911 0,5 20,0 0,0 20,0 5,0 45,5 

Ajuntament de 
Santa Margarida 
de Montbui P0825000C 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

RECUPERACIÓ DE LA 
FONT DEL BUFÓ 202110028237 21/Y/309912 0,0 0,0 20,0 20,0 5,0 45,0 

Consell 
Comarcal del 
Moianès P0800317J 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

Estudi de serveis 
ecosistèmics de Granera i 
Monistrol de Calders 202110030375 21/Y/309913 0,0 15,0 0,0 20,0 5,0 40,0 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt P0810600G 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

Projecte de millora de la 
qualitat de l'aigua de la 
bassa de can Dunyó 202110023398 21/Y/309914 8,5 0,0 0,0 20,0 5,0 33,5 
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Ens destinatari NIF Recurs Actuació Núm. Registre 
PMT Codi XGL 

Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 

Punts 
totals 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Cerdanyola P0831100C 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

Millora de l'Espai Natural 
de Les 9 Fonts 202110020708 21/Y/309915 3,0 0,0 0,0 20,0 10,0 33,0 

Ajuntament de 
Badia del Vallès P0831200A 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

Renaturalització de la zona 
del Riu Sec després de 
l'ampliació de la C-58  202110031903 21/Y/309916 5,0 0,0 0,0 20,0 5,0 30,0 

Ajuntament de la 
Granada P0809300G 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

Redacció d`un estudi de 
l`espai natural Els Pujols 202110013774 21/Y/309917 0,0 0,0 0,0 20,0 8,0 28,0 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 
Mediona P0823600B 

Redacció de 
projectes de 
millora del 
patrimoni natural 
(codi 21261) 

Redacció de projecte de 
millora del patrimoni 
natural de Les Deus  202110031793 21/Y/309918 0,0 10,0 0,0 5,0 8,0 23,0 
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Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en 
el termini màxim d’un mes comptat a partir de la recepció de la notificació, manifesti 
expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del recurs. L’acceptació 
comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir la presentació de 
l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de deu dies a partir de 
l’endemà de rebre la notificació electrònica per a presentar-la. Transcorregut el termini 
de requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni esmenat els defectes 
requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar 
l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
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. L’ens destinatari ha de lliurar tota la informació necessària per a la prestació del 
recurs, així com facilitar l’acompanyament mínim al territori, acordat amb els tècnics 
de la Diputació.  

6. 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: 
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Ens destinatari NIF Recurs Actuació Núm. Registre 
PMT 

Punts 
criteri 

1 

Punts 
criteri 

2 

Punts 
criteri 

3 

Punts 
criteri 

4 

Punts 
criteri 

5 

Punts 
totals 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 
Bages P0821200C 

Redacció de 
projectes de millora 
del patrimoni natural 
(codi 21261) 

Ordenació de l'entorn i 
accessibilitat a les fonts de 
Sant Onofre i la dels 
Caçadors 202110032565 1,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens destinatari NIF Recurs Actuació Núm. Registre 
PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de 
Subirats P0827300E 

Redacció de projectes 
de millora del patrimoni 
natural (codi 21261) 

Millora de l'entorn de la 
Font Clara de Lavern 202110028260 

Aquest recurs no es pot tornar a sol·licitar, 
si s'ha rebut en els últims 3 anys (se'ls va 
concedir el 2020). 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 

Redacció de projectes 
de millora del patrimoni 
natural (codi 21261) Estudi Fauna Aviar 202110024645 

La sol·licitud és per a un estudi d'ocells al 
municipi, i no per a la redacció d'un projecte 
de millora del patrimoni natural. 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
Safaja P0823900F 

Redacció de projectes 
de millora del patrimoni 
natural (codi 21261) 

MAPA DE PATRIMONI DE 
LES CONSTRUCCIONS 
DE GEL A SANT QUIRZE 
SAFAJA 202110029643 

La sol·licitud és per a fer un mapa de 
patrimoni arquitectònic i cultural i 
actuacions de conservació de pous de gel, i 
no per a la redacció d'un projecte de millora 
del patrimoni natural. 
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Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i procedir, en conseqüència, al 
seu arxiu: 
 

Ens destinatari NIF Recurs Actuació Núm. Registre 
PMT Tipus desistiment 

Ajuntament de 
Talamanca P0827700F 

Redacció de projectes de 
millora del patrimoni natural 
(codi 21261) 

Projecte de millora de l'entorn i 
punt d'observació de l'àliga 
cuabarrada a Sant Esteve 202110031043 

Desistida 
tàcitament 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt P0828600G 

Redacció de projectes de 
millora del patrimoni natural 
(codi 21261) 

Projecte millora entorn natural Riu 
Agost 202110030524 

Desistida 
tàcitament 
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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’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport en la 
gestió de l’amiant”, 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. 2021/0008005).- 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. 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 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. 

c. 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 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 

Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
Xarxa 

Punt. 
Total 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

P0800024B Suport en la 
gestió de l'amiant 

Estudi tècnic d'adequació 
de la deixalleria de Malla 

a la normativa dels 
residus d'amiant 

202110020361 21/Y/307904 4132,50 60,00 5,00 20,00 85,00 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor P0823400G Suport en la 

gestió de l'amiant 

Suport a l'eliminació dels 
residus d'amiant al 

municipi 
202110025492 21/Y/307835 4132,50 45,00 20,00 10,00 75,00 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí P0821600D Suport en la 

gestió de l'amiant 

Elaboració de censos 
d'edificis municipals amb 

amiant 
202110023041 21/Y/307902 5626,00 49,00 8,00 10,00 67,00 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar P0821700B Suport en la 

gestió de l'amiant 
Suport en la gestió de 

l'amiant  202110020581 21/Y/307901 5626,00 49,00 8,00 10,00 67,00 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs P0819300E Suport en la 

gestió de l'amiant 
Suport elaboració censos 

edificis municipals 202110030060 21/Y/307844 5626,00 47,00 8,00 10,00 65,00 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I Suport en la 
gestió de l'amiant 

Inventari d'amiant en 
edificis municipals (Fase 

IV) 
202110027692 21/Y/307848 5626,00 40,00 4,00 20,00 64,00 

Ajuntament de Calaf P0803100G Suport en la 
gestió de l'amiant 

Cens edificis municipals 
de Calaf amb amiant 202110024648 21/Y/307853 5626,00 38,00 16,00 10,00 64,00 

Mancomunitat 
Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

P0800008E Suport en la 
gestió de l'amiant 

Gestió de l'amiant al 
servei d'explotació de les 
deixalleries municipals de 

la Mancomunitat. 

202110028300 21/Y/307850 4132,50 48,00 5,00 10,00 63,00 

Ajuntament de 
Folgueroles P0808200J Suport en la 

gestió de l'amiant 

Suport en l'elaboració de 
censos d'edificis 

municipals amb amiant 
202110027819 21/Y/307852 1355,00 35,00 16,00 10,00 61,00 

Ajuntament de Sant 
Fost de 
Campsentelles 

P0820800A Suport en la 
gestió de l'amiant 

Cens edificis municipals 
amb amiant 202110032589 21/Y/307836 1355,00 38,00 12,00 5,00 55,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
Xarxa 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui P0803300C Suport en la 

gestió de l'amiant 

Suport en la gestió de 
l'amiant Caldes de 

Montbui 
202110015392 21/Y/307903 2630,00 31,00 12,00 10,00 53,00 

Consell Comarcal 
del Berguedà P0800015J Suport en la 

gestió de l'amiant 

Estudi per l'adequació de 
la deixalleria a la recollida 

d'amiant segons la 
normativa 

202110032470 21/Y/307841 4132,50 36,00 5,00 10,00 51,00 
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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 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: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit 
incomplert 

Ajuntament 
d’Olesa de 
Montserrat 

P0814600C Suport en la 
gestió de l'amiant 

L2: Suport a l’eliminació dels 
residus d’amiant al municipi 202110028731 No assolir la puntuació 

mínima establerta 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F Suport en la 

gestió de l'amiant 
L2: Suport a l’eliminació dels 
residus d’amiant al municipi 202110029390 No assolir la puntuació 

mínima establerta 

Ajuntament del 
Bruc P0802500I Suport en la 

gestió de l'amiant 

L1: Suport en l’elaboració de 
censos d’edificis municipals 

amb amiant 
202110029426 No assolir la puntuació 

mínima establerta 

 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 

Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

L2: Suport a 
l’eliminació dels 
residus d’amiant 

al municipi 

202110032726 
Desistiment tàcit de 
l'Ajuntament al no 
efectuar l’esmena  

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 

Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

L1: Suport en 
l’elaboració cens 

amiant als 
equipaments 
municipals 

202110027857 Desistiment exprés 
de l'Ajuntament  

 
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.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
dels residus, la neteja viària i a l’economia circular”, 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. 2021/0008003).- 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. 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. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
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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 els recursos tècnics 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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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
CCI 

residus 
Punt. 
Total 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària la 
Plana 

P0800024B 
Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi per la implantació del 
sistema de pagament per 

generació de residus a 
Folgueroles 

202110020379 21/Y/304430 3025,00 66,00 20,00 10,00 96,00 

Ajuntament de 
Sentmenat P0826700G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi de necessitats de 
neteja viària 202110030167 21/Y/304433 6040,00 70,00 12,00 10,00 92,00 

Ajuntament de 
Navàs P0814000F 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi del compliment de la 
prestació del servei de la 

recollida porta a porta a Navàs 
202110031256 21/Y/304432 5445,00 70,00 12,00 10,00 92,00 

Ajuntament 
d'Argentona P0800900C 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi Adequació Deixalleria a 
activitats de reutilització i 

preparació per la reutilització. 
202110028480 21/Y/304431 Recursos 

propis 70,00 12,00 10,00 92,00 

Ajuntament 
d'Òrrius P0815200A 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Suport a l'elaboració del 
projecte porta a porta 202110032858 21/Y/304435 3025,00 70,00 20,00 0,00 90,00 

Ajuntament de 
Campins P0803800B 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi de recollida de residus 202110020771 21/Y/304434 3025,00 70,00 20,00 0,00 90,00 

Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Nou servei de recollida de 
residus porta a porta 202110027172 21/Y/304438 6040,00 70,00 16,00 0,00 86,00 

Ajuntament de 
Vallromanes P0829700D 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi de viabilitat tècnica i 
econòmica per implantar la 

recollida porta a porta dels RM 
202110026884 21/Y/304439 6040,00 70,00 16,00 0,00 86,00 

Ajuntament de 
Cercs P0826800E 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi de viabilitat tècnica i 
econòmica del servei de 
neteja viària al TM. Cercs 

202110029530 21/Y/304437 4230,00 70,00 16,00 0,00 86,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
CCI 

residus 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia P0802800C 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi viabilitat tècnica i 
econòmica en la recollida de 

residus i neteja viària 
202110022522 21/Y/304436 4230,00 70,00 16,00 0,00 86,00 

Ajuntament de 
Calaf P0803100G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Pla de prevenció de residus 
de Calaf 202110026713 21/Y/304441 5545,00 68,00 16,00 0,00 84,00 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi tècnic-econòmic per a 
l'adequació de les deixalleries 

municipals de Terrassa 
202110024602 21/Y/304440 Recursos 

propis 70,00 4,00 10,00 84,00 

Ajuntament 
d'Abrera P0800100J 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi de viabilitat tècnica i 
econòmica del servei de 

neteja viària 
202110031993 21/Y/304442 7865,00 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Palafolls P0815400G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Optimització de la recollida de 
residus i de la neteja viària 202110026524 21/Y/304444 8736,00 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 
Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Redacció de projecte per 
ampliació de la deixalleria 202110027542 21/Y/304449 Recursos 

propis 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Roda de Ter P0818200H 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

estudi de viabilitat en la neteja 
viària 202110026111 21/Y/304445 4840,00 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 
Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Deixalleries: informes 
d'avaluació i millora, suport a 
la redacció de plecs, redacció 

d'estudis tècnics  

202110022273 21/Y/304447 Recursos 
propis 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 
Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudis de compliment de la 
prestació dels serveis 

municipals de recollida i neteja 
202110020864 21/Y/304446 4840,00 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall P0810700E 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi de viabilitat tècnica i 
econòmica del servei de 
recollida d'escombraries 

202110017121 21/Y/304443 6040,00 70,00 12,00 0,00 82,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
CCI 

residus 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 
Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi viabilitat tècnica i 
econòmica del servei de 

neteja viària 
202110015070 21/Y/304448 6040,00 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Avaluar la possibilitat 
d'explorar una nova concessió 202110032733 21/Y/304451 3630,00 60,00 20,00 0,00 80,00 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 
Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Reduïm residus a Palau 202110012028 21/Y/304450 6040,00 54,00 16,00 10,00 80,00 

Ajuntament de la 
Nou de 
Berguedà 

P0814100D 
Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Compostatge comunitari i 
gestió de residus municipals 202110032434 21/Y/304452 2662,00 59,00 20,00 0,00 79,00 

Ajuntament de 
Mura P0813800J 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Estudi compostatge 
comunitari 202110023917 21/Y/304453 2662,00 59,00 20,00 0,00 79,00 

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària 
i a l'economia circular 

Projecte nova deixalleria 
municipal amb criteris de 
sostenibilitat i economia 

circular 

202110029653 21/Y/304454 Recursos 
propis 70,00 8,00 0,00 78,00 
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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 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/o manca de recursos: 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 

Qualitat 
tècnica 

Punt. 
Pob. 

Punt. 
CCI 

residus 
Punt. 
Total 

Ajuntament 
d'Ullastrell P0829000I 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Millora de l’ordenança 
fiscal de recollida de 

residus 
202110027794 50,00 16,00 10,00 76,00 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès P0820400J 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 
202110022135 62,00 4,00 10,00 76,00 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès P0812300B 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Estudi d'implementació 
d'una prova pilot de 

tancament de contenidors i 
control d'accés d'usuaris 

202110032429 62,00 4,00 10,00 76,00 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall P0822100D 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Estudi econòmic per la 
redacció de la nova 
ordenança fiscal de 

residus 

202110022762 50,00 16,00 10,00 76,00 

Ajuntament 
d'Esparreguera P0807500D 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Elaboració de la nova 
ordenança fiscal de 
residus municipals 

202110032323 66,00 8,00 0,00 74,00 

Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la redacció 
d'ordenances de residus 202110025478 60,00 4,00 10,00 74,00 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la innovació en la 
reducció dels residus (L2). 
Redacció d'una ordenança 

de residus 

202110028155 59,00 4,00 10,00 73,00 

Ajuntament de la 
Garriga P0808700I 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la redacció 
d'ordenances de residus 202110027108 50,00 12,00 10,00 72,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 

Qualitat 
tècnica 

Punt. 
Pob. 

Punt. 
CCI 

residus 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

suport a la redacció de les 
ordenances de residus al 

implementar sistema 
d'obertura contenidors 

202110028800 50,00 12,00 10,00 72,00 

Ajuntament de Berga P0802200F 
Suport a la gestió dels 

residus, la neteja viària i a 
l'economia circular 

Redacció dels PPTP dels 
plecs de condicions del 
servei de neteja viària 

202110024501 60,00 12,00 0,00 72,00 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt P0810600G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Redacció d'ordenança 
municipal sobre la gestió 

dels residus 
202110023408 49,00 12,00 10,00 71,00 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines P0820900I 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Estudi d'aplicació de noves 
tecnologies per al control 

del servei de recollida 
Porta a Porta 

202110016327 59,00 12,00 0,00 71,00 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat P0821000G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Assessorament tècnic per 
implantar un projecte PaP 

amb tecnologia TIC 
202110024966 53,00 8,00 10,00 71,00 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar P0821700B 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la redacció de 
l'ordenança de residus 

domèstics amb contenidor 
tancat 

202110031478 62,00 8,00 0,00 70,00 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui P0803300C 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 
l'economia circular Caldes 

de Montbui 

202110015443 58,00 12,00 0,00 70,00 

Ajuntament de Santa 
Susanna P0826100J 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 
202110030633 50,00 16,00 0,00 66,00 

Ajuntament de 
Subirats P0827300E 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la redacció d'una 
ordenança de residus 

municipal 
202110020696 50,00 16,00 0,00 66,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 

Qualitat 
tècnica 

Punt. 
Pob. 

Punt. 
CCI 

residus 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Castellcir P0805400I 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Redacció de plans pel 
suport a la gestió dels 

residus - Castellcir 
sostenible 

202110027161 45,00 20,00 0,00 65,00 

Consell Comarcal del 
Berguedà P0800015J 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport per la redacció de 
l'ordenança de residus del 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

202110032728 48,00 16,00 0,00 64,00 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental P5800010J 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Pla de millora de la gestió 
del servei de recollida i 
transport de residus al 

Vallès Oriental 

202110026948 42,00 12,00 10,00 64,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú P0830800I 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la redacció 
d'ordenances de residus 202110024905 50,00 4,00 10,00 64,00 

Ajuntament de 
Masquefa P0811800B 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la redacció de 
l'ordenança de recollida de 

residus municipal de 
Masquefa 

202110026878 50,00 12,00 0,00 62,00 

Ajuntament de Badia 
del Vallès P0831200A 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Estudis de l'estructura de 
les taxes i propostes de 

millora 
202110025472 50,00 12,00 0,00 62,00 

Ajuntament de Súria P0827400C 
Suport a la gestió dels 

residus, la neteja viària i a 
l'economia circular 

Redacció del Pla de 
prevenció de residus del 

municipi de Súria 
202110020674 50,00 12,00 0,00 62,00 

Ajuntament de 
Dosrius P0807400G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Estudi de l'estructura de 
taxa del servei de recollida 

de residus de Dosrius, i 
proposta de millora 

202110031836 49,00 12,00 0,00 61,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 

Qualitat 
tècnica 

Punt. 
Pob. 

Punt. 
CCI 

residus 
Punt. 
Total 

Ajuntament de Parets 
del Vallès P0815800H 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Campanya Residus Zero 
de conscienciació 

municipal. 
202110030342 48,00 12,00 0,00 60,00 

Mancomunitat 
Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

P0800008E 
Suport a la gestió dels 

residus, la neteja viària i a 
l'economia circular 

Suport tècnic en 
l'elaboració dels plecs de 
la licitació del contracte i 
transport de residus de la 
Mancomunitat Penedès-

Garraf. 

202110028305 42,00 8,00 10,00 60,00 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat P0814600C 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la redacció 
d'ordenances de residus 

(L2) 
202110028741 52,00 8,00 0,00 60,00 

Ajuntament de Pineda 
de Mar P0816200J 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 
202110027390 52,00 8,00 0,00 60,00 

Ajuntament de Sant 
Pol de Mar P0823500D 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la gestió de 
residus 202110026473 48,00 12,00 0,00 60,00 

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues P0820500G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la redacció 
d'ordenances de residus 202110021897 44,00 16,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 
Suport a la gestió dels 

residus, la neteja viària i a 
l'economia circular 

Suport a la innovació en la 
reducció dels residus 
centrat en l'economia 

circular i la sostenibilitat 

202110022663 42,00 8,00 10,00 60,00 

Ajuntament de Premià 
de Mar P0817100A 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

estudi d'estructura de 
taxes i bonificacions per a 
un canvi en el model de 

recollida de residus 
municipal. 

202110019343 52,00 8,00 0,00 60,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 

Qualitat 
tècnica 

Punt. 
Pob. 

Punt. 
CCI 

residus 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Balsareny P0801800D 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 
202110017690 44,00 16,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Programa informàtic per al 
seguiment de la 

identificació d'usuaris 
202110016597 42,00 8,00 10,00 60,00 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 
Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Deixalleria adequació d'activitats 
a la reutilització 202110032128 

reiteració en el suport 
tècnic del mateix recurs en 

els darrers 2 anys 

Ajuntament d'Alella P0800300F 
Suport a la gestió dels 

residus, la neteja viària i a 
l'economia circular 

Estudi d'avaluació integral de la 
gestió dels residus d'Alella 202110027597 

reiteració en el suport 
tècnic del mateix recurs en 

els darrers 2 anys 

Ajuntament de Vilassar 
de Dalt P0821300A 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Sol·licitud d'estudis de viabilitat 
tècnica i econòmica d'una 

recollida porta a porta al casc 
antic i tancament de contenidors 

a les urbanitzacions. 

202110025692 
reiteració en el suport 

tècnic del mateix recurs en 
els darrers 2 anys 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar P0805200C 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Pla de prevenció de residus del 
municipi de Castellbell i el Vilar 202110025781 

reiteració en el suport 
tècnic del mateix recurs en 

els darrers 2 anys 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor P0823400G 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

L2. Suport a la innovació en la 
reducció dels residus centrat en 

l'economia circular i la 
sostenibilitat 

202110025504 
reiteració en el suport 

tècnic del mateix recurs en 
els darrers 2 anys 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 
Ajuntament de 
Granollers P0809500B 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Actualització i revisió de la 
proposta de Pla Local de 

Prevenció de Residus 
202110022149 

reiteració en el suport 
tècnic del mateix recurs en 

els darrers 2 anys 
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Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Núm. registre 

PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Polinyà P0816600A 

Suport a la gestió dels 
residus, la neteja viària i a 

l'economia circular 

Implantació de 
model d'àrees 

emergents 
202110019625 

Canvi a 
recurs 

econòmic 
 
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.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Desenvolupament 
de projectes d’educació i sensibilització ambiental”, 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. 2021/0007186).- 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. 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. 

 
5. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
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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 els recursos tècnics 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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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 

Punt. 
Criteri 

4 
Punt. 
Total 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 

Plana 

P0800024B 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Projecte d'aprenentatge-
servei ambiental centrat 
en l'àmbit dels residus 

202110020319 21/Y/306246 4.000,00 40,00 20,00 10,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Callús P0803700D 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Disseny d’un programa 
d'educació ambiental del 

municipi de Callús 
202110028268 21/Y/306262 4.500,00 35,00 10,00 20,00 10,00 75,00 

Ajuntament de 
Palafolls P0815400G 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Programes d'educació i 
sensibilització ambiental 202110025764 21/Y/306247 5.000,00 35,00 15,00 15,00 10,00 75,00 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Projecte de conservació i 
millora dels espais 

fluvials i reducció dels 
residus 

202110022609 21/Y/306248 4.300,00 35,00 15,00 15,00 10,00 75,00 

Ajuntament de 
Tona P0828300D 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Redacció de projecte 
Centre de referència 

d'Educació i 
Sensibilització Ambiental 

202110021383 21/Y/306249 5.000,00 35,00 15,00 15,00 10,00 75,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 

Punt. 
Criteri 

4 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Granollers P0809500B 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Disseny del programa 
d'educació ambiental 

municipal relacionat amb 
els objectius de 

desenvolupament 
sostenible i l'Agenda 

urbana 2030 

202110022865 21/Y/306250 7.500,00 40,00 15,00 5,00 10,00 70,00 

Ajuntament de 
Matadepera P0811900J 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

aula d'educació 
mediambiental a la 

deixalleria municipal de 
Matadepera 

202110028579 21/Y/306251 5.000,00 35,00 15,00 15,00 5,00 70,00 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Projecte d'aprenentatge-
servei de temàtica 

ambiental vinculada al riu 
Foix i el Molí del Foix 

202110030785 21/Y/306252 3.500,00 35,00 15,00 15,00 5,00 70,00 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
del Cardener 

P0800313I 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Com reduir els plàstics 
d'un sol ús i altres 

residus 
202110031346 21/Y/306253 7.500,00 40,00 15,00 10,00 5,00 70,00 

Ajuntament de 
Berga P0802200F 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Projecte d'educació 
ambiental en el marc de 
l'Anella Verda de Berga 

202110029996 21/Y/306254 5.500,00 30,00 15,00 15,00 5,00 65,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 

Punt. 
Criteri 

4 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Cardedeu P0804500G 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

PROJECTE EDUCACIÓ 
I SENSIBILITZACIÓ 
SOBRE RECOLLIDA 
PaP ALS CENTRES 

EDUCATIUS DE 
CARDEDEU 

202110021403 21/Y/306255 3.500,00 30,00 15,00 15,00 5,00 65,00 

Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Programa d'Educació per 
a la Sostenibilitat a 

Castellbisbal  
202110026936 21/Y/306256 6.000,00 30,00 15,00 15,00 5,00 65,00 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Elaboració d'un projecte 
d'aprenentatge i serveis 
per fer un cens de nius 
d'espècies protegides 

202110015830 21/Y/306257 2.500,00 35,00 15,00 5,00 10,00 65,00 

Consell 
Comarcal del 

Vallès 
Occidental 

P5800007F 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Disseny campanya 
sensibilització sobre la 

qualitat de l'aire  
202110029935 21/Y/306258 8.500,00 40,00 15,00 5,00 5,00 65,00 

Ajuntament de 
Súria P0827400C 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Disseny d'un programa 
d'educació ambiental del 

municipi de Súria 
202110020657 21/Y/306259 5.000,00 30,00 15,00 15,00 5,00 65,00 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

ATC 202110026545 21/Y/306260 5.000,00 35,00 15,00 10,00 5,00 65,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 

Punt. 
Criteri 

4 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
P0819500J 

Desenvolupament 
de projectes 
d’educació i 

sensibilització 
ambiental 

Campanya recollida 
selectiva, amb 

participació d'escoles i 
instituts per a la 

realització i edició d'un 
vídeo 

202110021807 21/Y/306261 4.500,00 30,00 15,00 10,00 10,00 65,00 
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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 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/o manca de recursos: 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT Punt. 

Criteri 1 
Punt. 

Criteri 2 
Punt. 

Criteri 3 
Punt. 

Criteri 4 
Punt. 
Total 

Ajuntament de Canet 
de Mar P0803900J 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Cartells i joc interactiu 
sobre la biodiversitat 
mediterrània al Parc 

Misericòrdia de Canet 
de Mar 

202110029637 25,00 10,00 15,00 10,00 60,00 

Ajuntament d'Alella P0800300F 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Desenvolupament de 
projectes d'educació i 

sensibilització 
ambiental 

202110020504 25,00 15,00 15,00 5,00 60,00 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar P0805200C 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte de 
sensibilització 

ambiental corredor 
natural entre dos parcs 

naturals 

202110025745 20,00 10,00 20,00 10,00 60,00 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages P0806100D 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte de divulgació 
ambiental amb rutes 

autoguiades amb 
geocerca 

acompanyada 
d'audiovisual 

202110031524 25,00 10,00 20,00 5,00 60,00 

Ajuntament de Gavà P0808800G 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Elaboració Programa 
Educació Ambiental 

municipal 
202110029026 30,00 15,00 10,00 5,00 60,00 

Ajuntament de 
Martorell P0811300C 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Elaboració del Pla de 
Comunicació per 

divulgar el PAESC  
202110028041 25,00 15,00 10,00 10,00 60,00 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí P0821600D 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Pla director de l’Aula 
ambiental del parc de 

la Fontsanta. 
202110023052 30,00 15,00 10,00 5,00 60,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT Punt. 
Criteri 1 

Punt. 
Criteri 2 

Punt. 
Criteri 3 

Punt. 
Criteri 4 

Punt. 
Total 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja P0823900F 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

PROJECTE PER 
APLICAR MESURES 

DE SUPORT PEL 
DESENVOLUPAMENT 

DEL PAESC 

202110032827 20,00 15,00 20,00 5,00 60,00 

Ajuntament de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Tenim el PAESC, i ara 
què? 202110032695 20,00 15,00 20,00 5,00 60,00 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui P0825000C 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

PLA ANUAL DE 
CAMPANYES DE 

FOMENT DEL 
RECICLATGE I 

PREVENCIÓ DE 
RESIDUS 

202110024132 25,00 15,00 15,00 5,00 60,00 

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles P0825700H 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte de divulgació 
ambiental per la 
creació de rutes 

autoguiades amb 
geocerca 

202110026710 20,00 15,00 20,00 5,00 60,00 

Ajuntament de 
Viladecans P0830200B 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Dinamització de la 
taula local 

d'emergència climàtica 
202110026506 25,00 20,00 5,00 10,00 60,00 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

EL CAMÍ FARINER. 
DE LA RIERA DE 

L'ADOBERIA AL RIU 
FOIX. 

202110022542 25,00 15,00 10,00 10,00 60,00 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

POTENCIAR LA 
RIERA DEL GAIA 202110027769 20,00 15,00 20,00 5,00 60,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT Punt. 
Criteri 1 

Punt. 
Criteri 2 

Punt. 
Criteri 3 

Punt. 
Criteri 4 

Punt. 
Total 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat P5800011H 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Les Muntanyes del 
Baix: Coneix i estima el 

medi natural i 
agroforestal 

202110024365 35,00 10,00 5,00 10,00 60,00 

Consell Comarcal del 
Berguedà P0800015J 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

DISSENY DEL 
PROGRAMA DE 
VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL A 

L'EMBASSAMENT DE 
LA BAELLS 

202110025450 30,00 15,00 10,00 5,00 60,00 

Ajuntament d'Artés P0801000A 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 
L'ART ÉS CONSCIENT 202110021064 25,00 10,00 15,00 5,00 55,00 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 
Penedès 

P0801300E 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte de 
sensibilització 

ambiental en el marc 
del Casal d'Estiu 

202110031355 25,00 5,00 20,00 5,00 55,00 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar P0802900A 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Reducció dels residus 
a Cabrera de Mar 202110031781 20,00 10,00 20,00 5,00 55,00 

Ajuntament de 
Castellví de Rosanes P0806500E 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

CAMPANYA 
INFORMATIVA I DE 
DIVULGACIO NOU 

MODEL RECOLLIDA 
SELECTIVA RESIDUS 

202110024438 15,00 15,00 20,00 5,00 55,00 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Disseny de pla de 
sensibilització 

ambiental 
202110018061 20,00 10,00 20,00 5,00 55,00 

Ajuntament de Gaià P0808900E 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 
Divulgació PAESC 202110015661 20,00 15,00 20,00 0,00 55,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT Punt. 
Criteri 1 

Punt. 
Criteri 2 

Punt. 
Criteri 3 

Punt. 
Criteri 4 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 
Jornada mediambiental 202110031762 20,00 10,00 20,00 5,00 55,00 

Ajuntament de 
Manlleu P0811100G 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

CONEIX LES 
ENERGIES 

RENOVABLES DE 
MANLLEU 

202110027007 25,00 15,00 10,00 5,00 55,00 

Ajuntament de Moià P0813700B 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Disseny d'un programa 
d'educació ambiental al 

Circuit Verd de Moià 
202110020989 25,00 5,00 15,00 10,00 55,00 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans P0815500D 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Vídeo sobre la pagesia 
local 202110030848 25,00 15,00 15,00 0,00 55,00 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Desenvolupament 
d'una ruta autoguiada 
per conèixer els forns 

de calç de Pallejà 

202110014118 25,00 10,00 15,00 5,00 55,00 

Ajuntament de Sant 
Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte de 
conscienciació i 
divulgació per la 

implantació del sistema 
porta a porta  

202110032573 20,00 15,00 15,00 5,00 55,00 

Ajuntament de Santa 
Susanna P0826100J 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Desenvolupament de 
projectes d'educació i 

sensibilització 
ambiental 

202110030700 25,00 5,00 20,00 5,00 55,00 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Recurs educatiu 
prevenció i reducció 
plàstics d'un sol ús 

202110024587 35,00 15,00 5,00 0,00 55,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT Punt. 
Criteri 1 

Punt. 
Criteri 2 

Punt. 
Criteri 3 

Punt. 
Criteri 4 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

PROJECTE 
D'AMBIENTALITZACIÓ 
EN ESDEVENIMENTS 

I ACTIVITATS 
MUNICIPALS 

202110029708 20,00 15,00 15,00 5,00 55,00 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 
Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

 Taller sobre higiene 
íntima sostenible 202110032875 20,00 15,00 20,00 0,00 55,00 

Ajuntament de Badia 
del Vallès P0831200A 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte per a donar a 
conèixer el PAESC 202110025459 15,00 15,00 15,00 5,00 50,00 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Pla director 
d'equipaments 

d'educació ambiental 
202110030501 20,00 10,00 15,00 5,00 50,00 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès P0805000G 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Itinerari ambiental del 
camí del riu 202110026214 20,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt P0810600G 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Campanya de 
sensibilització 

ambiental sobre la 
gestió de residus 

202110023420 20,00 10,00 15,00 5,00 50,00 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès P0812300B 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Programa visita els 
parcs i jardins de Mollet 

del Vallès 
202110030912 25,00 10,00 5,00 10,00 50,00 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte audiovisual 
del Turó de Montgat 202110016589 25,00 5,00 15,00 5,00 50,00 

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Campanya per a la 
informació 

d'implantació del nou 
sistema de contenidors 

tancats" 

202110028808 15,00 15,00 15,00 5,00 50,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT Punt. 
Criteri 1 

Punt. 
Criteri 2 

Punt. 
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Criteri 4 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Navarcles P0813900H 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

PROJECTE DE 
DIVULGACIÓ 

AMBIENTAL EL PLA 
DE CAN TAPIAS I 

FONT DE LA CURA 

202110031785 20,00 10,00 15,00 5,00 50,00 

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte d'adequació 
del camí fluvial fins a la 

caseta del l'horta 
municipal (centre de 
recursos formatius) 

202110020814 25,00 10,00 10,00 5,00 50,00 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta P0820200D 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

PROGRAMEM SANT 
CEBRIÀ DE 
VALLALTA 

202110020473 20,00 10,00 20,00 0,00 50,00 

Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra P0821100E 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

PROJECTE PER 
DIVULGAR EL PAESC  202110023900 15,00 15,00 20,00 0,00 50,00 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada P0822500E 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Programa d'educació 
ambiental de Sant Joan 

de Vilatorrada  
202110022361 25,00 5,00 15,00 5,00 50,00 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet P0824500C 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

ELABORACIÓ 
PROJECTE 
EXPOSICIÓ 

ECOMETRÒPOLI 

202110030921 30,00 10,00 5,00 5,00 50,00 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Pedagogia ciutadana 
d'educació ambiental 202110032119 20,00 10,00 15,00 5,00 50,00 
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Ajuntament de 
Vilassar de Mar P0821700B 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

AMBIENTALITZACIÓ 
DE LES OFICINES DE 

L'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL I EDUCACIÓ 

AMBIENTAL DEL 
PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 

202110029784 25,00 10,00 10,00 5,00 50,00 

Consell Comarcal del 
Garraf P5800020I 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Programa de 
sensibilització 
mediambiental 

"DEFENSEM ELS 
BOSCOS DEL 

GARRAF" 

202110027738 30,00 10,00 5,00 5,00 50,00 

Consell Comarcal 
d'Osona P5800015I 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Adequació dels 
materials de suport 

impresos del programa 
"Ambientalitza't", 

Potabilitzadores, per 
primària 

202110021637 25,00 15,00 5,00 5,00 50,00 

Mancomunitat 
Penedès - Garraf P0800008E 

Desenvolupament de 
projectes d’educació i 

sensibilització ambiental 

Projecte per 
l'elaboració d'una xarxa 

d'horts escolars 
ecològics. 

202110028319 30,00 10,00 5,00 5,00 50,00 
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Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 
Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de Pineda 
de Mar P0816200J 

Desenvolupament de projectes 
d’educació i sensibilització 

ambiental 

Desenvolupament de projectes 
d'educació i sensibilització ambiental 202110027876 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú P0830800I 

Desenvolupament de projectes 
d’educació i sensibilització 

ambiental 
APS EL CRANC BLAU 202110030023 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament del Bruc P0802500I 
Desenvolupament de projectes 

d’educació i sensibilització 
ambiental 

Projecte d'aprenentatge-servei de 
temàtica ambiental 202110018594 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament del Masnou P0811700D 
Desenvolupament de projectes 

d’educació i sensibilització 
ambiental 

Sensibilització dels parcs i arbrat 
municipal 202110029483 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort P0818100J 

Desenvolupament de projectes 
d’educació i sensibilització 

ambiental 

CONSCIENCIACIÓ SERVEI 
RECOLLIDA VOLUMINOSOS  I 

RESTES DE PODA 
202110030293 No assolir la puntuació 

mínima 

Consorci de l'Espai 
Natural de les 

Guilleries-Savassona 
P5830401E 

Desenvolupament de projectes 
d’educació i sensibilització 

ambiental 

Programa d'educació ambiental 
supramunicipal adreçat a les escoles 

d'educació primària dels municipis que 
integren l'espai protegit 

202110028236 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de 
Balsareny P0801800D 

Desenvolupament de projectes 
d’educació i sensibilització 

ambiental 
ESTALVI ENERGÈTIC 202110031064 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F 

Desenvolupament de projectes 
d’educació i sensibilització 

ambiental 
Campanya Prevenció Deixalles 202110025471 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 

Desenvolupament de projectes 
d’educació i sensibilització 

ambiental 

Audiovisual del Parc de Can Vidalet 
(Llac, basses i aula natura). 202110028915 No assolir la puntuació 

mínima 
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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.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de l’abastament d’aigua”, 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. 2021/0008001).- 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. 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. 
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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 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
CCI 

aigua 
Punt. 
Total 

Mancomunitat 
d'Aigües de Merlès P0800155D 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Auditoria a l'empresa 
concessionària del 
servei d'aigua de la 

Mancomunitat d'Aigües 
de Merlès 

202110024171 21/Y/304405 5000 70,00 20,00 0,00 90,00 

Ajuntament de 
Masquefa P0811800B 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 
Auditoria econòmica i 

estudi de tarifes  

202110023283 21/Y/304406 4500 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 
Auditoria econòmica del 

servei d'abastament 

202110029860 21/Y/304407 4500 70,00 12,00 0,00 82,00 

Ajuntament de 
Borredà P0802400B 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Estudi tarifari servei 
municipal 

subministrament d'aigua 
de Borredà 

202110023014 21/Y/304408 4500 60,00 20,00 0,00 80,00 

Ajuntament de 
Corbera de Llobregat P0807100C 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Suport per al foment de 
l'estalvi, l'eficiència i la 

garantia de disponibilitat 
en la gestió de l'aigua 

202110030185 21/Y/304409 7500 56,00 12,00 10,00 78,00 

Ajuntament de Sant 
Celoni P0820100F 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Estudi d'alternatives per 
al dèficit estiuatge estiu: 

Connexió ATLL o 
recuperació RIFE 

202110029837 21/Y/304410 6500 56,00 12,00 10,00 78,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
CCI 

aigua 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Estudis Hidrogeològics 
noves captacions pous o 

millorar existents 

202110030480 21/Y/304411 7500 57,00 20,00 0,00 77,00 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló P0825800F 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Valoració econòmica del 
cost de municipalització 

del servei d'aigua 

202110032716 21/Y/304412 4500 60,00 16,00 0,00 76,00 

Ajuntament de 
Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Estudi del servei 
d'abastament d'aigua 

potable 

202110027263 21/Y/304413 4500 55,00 20,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Vilanova de Sau P0830400H 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Estudi d'una nova 
estructura tarifària i 
propostes de millora 

202110012706 21/Y/304414 4500 55,00 20,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Capellades P0804300B 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Estudi tarifari del servei 
d'abastament municipal 

d'aigua potable 

202110027968 21/Y/304415 4500 60,00 12,00 0,00 72,00 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt P0810600G 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Avaluació de models de 
gestió del servei 

d'abastament d'aigua 

202110011801 21/Y/304416 5000 50,00 12,00 10,00 72,00 

Ajuntament de 
Manlleu P0811100G 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Auditoria econòmica de 
la concessió de 

l'abastament d'aigua 
potable 

202110030424 21/Y/304417 4500 60,00 8,00 0,00 68,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
CCI 

aigua 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B 

Gestió 
sostenible de 
l'abastament 

d'aigua 

Estudi hidrogeològic 
sobre possibles noves 
captacions a Terrassa 

202110024575 21/Y/304418 7500 54,00 4,00 10,00 68,00 
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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 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/o manca de recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Punts 

qualitat 
tècnica 

Punts 
pob. 

Punts 
CCI 

aigua 
Punt. 
Total 

Ajuntament 
de Sabadell P0818600I Gestió sostenible de 

l'abastament d'aigua 

Aforar un pou existent i/o avaluar la 
viabilitat perforar pou nou a l'horta 
"La Verneda de Can Deu" 

202110029104 52 4 10 66 

Ajuntament 
de Casserres P0804800A Gestió sostenible de 

l'abastament d'aigua 

Estudi per a la reutilització de l'aigua 
de pluja al Camp de Futbol de 
Casserres 

202120019268 45 16 0 61 

Ajuntament 
de Palafolls P0815400G Gestió sostenible de 

l'abastament d'aigua 

Gestió sostenible de l'abastament 
d'aigua, millorar i/o ampliar la 
captació pròpia 

202110030218 49 12 0 61 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 
Consell Comarcal del 
Moianès P0800317J Gestió sostenible de 

l'abastament d'aigua 
Estudi de l'anàlisi hidrogeològic de la comarca 
del Moianès 202110030369 No assoleix la puntuació 

mínima requerida (60 punts) 
Ajuntament de Mollet 
del Vallès P0812300B Gestió sostenible de 

l'abastament d'aigua 
Estudi hidrogeològic i diagnòstic integral dels 
pous per abastament del municipi de Mollet 202110030922 No assoleix la puntuació 

mínima requerida (60 punts) 
Ajuntament de 
Montesquiu P0813000G Gestió sostenible de 

l'abastament d'aigua 
Estudi per reduir les afectacions de nitrats a la 
xarxa d'aigua potable de Montesquiu 202110019603 No assoleix la puntuació 

mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament d'Olivella P0814700A Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

Auditoria econòmica per a l'avaluació i 
optimització del contracte d'aigua potable 202110028677 

Reiteració en el suport tècnic 
del mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Ajuntament de Pujalt P0817500B Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

Redacció del projecte de portada d’aigües en 
alta al tm de Pujalt 202110030795 No assoleix la puntuació 

mínima requerida (60 punts) 
Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines P0820900I Gestió sostenible de 

l'abastament d'aigua 
Estudi hidrogeològic captacions d'aigua 
potable al municipi de Sant Feliu de Codines 202110016562 No assoleix la puntuació 

mínima requerida (60 punts) 
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Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Ajuntament de 
Calonge de 
Segarra 

P0803600F 
Gestió sostenible 
de l'abastament 

d'aigua 

Estudi 
hidrogeològic 202110028282 

Desistiment tàcit de 
l'ajuntament al no 
efectuar l’esmena 
requerida (article 

15.1) 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 
Gestió sostenible 
de l'abastament 

d'aigua 

Redacció del 
Pla 

d'emergència en 
situació de 

sequera 

202110025846 

Desistiment tàcit de 
l'ajuntament al no 
efectuar l’esmena 
requerida (article 

15.1) 
 
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.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de la 
mobilitat sostenible”, 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. 2021/0008002).- 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. 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 
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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. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
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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 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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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
Treball 
xarxa 

Punt. 
Total 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Pla director de la 
mobilitat ciclable a l'Alt 

Penedès 
202110024376 21/Y/304419 8,000,00 40,00 30,00 20,00 90,00 

Consell 
Comarcal del 
Bages 

P5800009B Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Estudi per a la creació 
d'una xarxa 

intermunicipal de 
mobilitat verda al 

Bages 

202110031688 21/Y/304424 8,000,00 40,00 20,00 20,00 80,00 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G Promoció de la 

mobilitat sostenible 

Plans de 
desplaçament 

d'empresa (PDE, 
ajuntaments) 

202110031943 21/Y/304426 4,000,00 40,00 20,00 20,00 80,00 

Ajuntament del 
Bruc P0802500I Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Carril bici Bruc- Bruc 

Residencial 202110029496 21/Y/304420 7,000,00 30,00 30,00 20,00 80,00 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Estudi de pacificació 
del trànsit del barri de 

Sant Ildefons de 
Cornellà de Llobregat 

202110024297 21/Y/304422 8,000,00 50,00 10,00 20,00 80,00 

Ajuntament de 
Granollers P0809500B Promoció de la 

mobilitat sostenible 

Redacció del Pla 
estratègic de la 

bicicleta 
202110024078 21/Y/304423 9,000,00 50,00 10,00 20,00 80,00 

Ajuntament 
d'Artés P0801000A Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Foment de la mobilitat 

en bicicleta 202110022841 21/Y/304421 7,000,00 40,00 20,00 20,00 80,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. 
Treball 
xarxa 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Rubí P0818300F Promoció de la 

mobilitat sostenible 

Disseny d'un mapa a 
peu que mostri els 

temps de 
desplaçament a peu 
entre els principals 
equipaments de la 

ciutat 

202110020655 21/Y/304425 7,000,00 50,00 10,00 20,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Pla Director de la 
Bicicleta a Sant Quirze 

del Vallès 
202110029332 21/Y/304427 8,000,00 40,00 15,00 20,00 75,00 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar P0821700B Promoció de la 

mobilitat sostenible 

Redacció del projecte 
de camins escolars 

dels centres educatius 
de Vilassar de Mar 

202110020590 21/Y/304428 6,000,00 40,00 15,00 20,00 75,00 
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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 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/o manca de recursos: 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 
Grau 

Qualitat 

Punt. 
Núm. 
Hab. 

Punt. 
Treball 
Xarxa 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Viladecans P0830200B Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Actuacions per al foment de la mobilitat 

sostenible 202110032657 40,00 10,00 20,00 70,00 

Mancomunitat 
Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

P0800008E Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Estudi de connectivitat de xarxa de punts 
de recàrrega de vehicle elèctric entre 

ambdues comarques. 
202110028078 30,00 20,00 20,00 70,00 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès P0812300B Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Redacció del projecte de remodelació de 
l'entorn de l'Estació de Mollet Sant Fost 202110028723 40,00 10,00 20,00 70,00 

Ajuntament de 
Sabadell P0818600I Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Pla d'implementació de zones baixes 

emissions a Sabadell 202110029068 40,00 10,00 20,00 70,00 

Ajuntament de Teià P0828100H Promoció de la 
mobilitat sostenible Pla Estratègic de la bicicleta 202110028973 30,00 20,00 20,00 70,00 

Ajuntament d'Alella P0800300F Promoció de la 
mobilitat sostenible Promoció de la mobilitat sostenible 202110020809 30,00 20,00 20,00 70,00 

Ajuntament de 
Taradell P0827800D Promoció de la 

mobilitat sostenible Pla estratègic de la bicicleta en àmbit urbà 202110007311 30,00 20,00 20,00 70,00 

Ajuntament de 
Torelló P0828500I Promoció de la 

mobilitat sostenible Pla estratègic de la bicicleta a Torelló 202110030773 30,00 15,00 20,00 65,00 

Ajuntament de 
Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Redacció del projecte vial peatonal-
bicicletes al nucli urbà 4ª fase 202110027566 30,00 15,00 20,00 65,00 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès P0805000G Promoció de la 

mobilitat sostenible 

Redacció del projecte itineraris mobilitat 
activa a l'escola i centre de secundària 

Mestre Pla  
202110026205 30,00 15,00 20,00 65,00 

Ajuntament de 
Manlleu P0811100G Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Estudi sobre la distribució urbana i 

sostenible de mercaderies a Manlleu 202110023453 30,00 15,00 20,00 65,00 

Ajuntament de les 
Franqueses del 
Vallès 

P0808500C Promoció de la 
mobilitat sostenible 

foment del canvi modal a sistemes de 
transport més sostenibles 202110023859 30,00 15,00 20,00 65,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 
Grau 

Qualitat 

Punt. 
Núm. 
Hab. 

Punt. 
Treball 
Xarxa 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G Promoció de la 

mobilitat sostenible Promoció mobilitat sostenible 202110021313 30,00 15,00 20,00 65,00 

Ajuntament 
d'Olivella P0814700A Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Redacció de projectes per al foment a la 

mobilitat activa 202110027076 0,00 30,00 20,00 50,00 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau P0819800D Promoció de la 

mobilitat sostenible 

Projecte via sostenible de comunicació 
entre el nucli urbà i urbanització Roc Llarg 

Qualitat Vida i Seguretat 
202110024704 0,00 30,00 20,00 50,00 

Ajuntament de Puig-
reig P0817400E Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Recuperació d'espai viari nucli urbà i 

entorn d'equipaments municipals 202110021095 0,00 30,00 20,00 50,00 

Ajuntament de 
Castellnou de 
Bages 

P0806100D Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Foment de la mobilitat en bicicleta: plans 
estratègics de la bicicleta, accions foment 

de l’ús de la  bicicleta 
202110020170 0,00 30,00 20,00 50,00 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany P0813300A Promoció de la 

mobilitat sostenible 

Redacció del projecte per la recuperació 
de l'espai viari a les persones a la rotonda 
de l'entrada del poble per la crta de Ribes 

202110015832 0,00 30,00 20,00 50,00 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 
Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt P0816400F Promoció de la mobilitat 

sostenible Mobilitat elèctrica: punt de recàrrega 202110031788 No assoleix la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Gallifa P0808600A Promoció de la mobilitat 
sostenible 

Recuperació i regeneració dels 
itineraris de vianants a Gallifa i la 

Ferreria 
202110032860 No assoleix la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Sant 
Fost de 
Campsentelles 

P0820800A Promoció de la mobilitat 
sostenible 

Redacció de projectes per a la 
recuperació d'espai viari per a les 

persones 
202110032577 No assoleix la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Sant 
Celoni P0820100F Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Estudi per a la implantació de punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics al 

municipi 
202110029884 No assoleix la puntuació 

mínima 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 
Ajuntament d'Olvan P0814300J Promoció de la mobilitat 

sostenible 
Implantació de punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics a Olvan 202110031168 No assoleix la puntuació 
mínima 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Pla de mobilitat elèctrica i implantació 
de punts de recàrrega de vehicles 

elèctrics 
202110030088 No assoleix la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Gelida P0809000C Promoció de la mobilitat 
sostenible 

Projecte de pacificació (projectes per 
a la recuperació d'espai viari per a les 
persones i per a modes de transport 

actiu) 

202110027974 No assoleix la puntuació 
mínima 

Ajuntament de 
Castellcir P0805400I Promoció de la mobilitat 

sostenible Promoció de la mobilitat sostenible 202110027169 No assoleix la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana P0824800G Promoció de la mobilitat 

sostenible 
Pacificació del trànsit davant escola la 

Sagrera 202110027142 No assoleix la puntuació 
mínima 

Ajuntament de 
Martorelles P0811400A Promoció de la mobilitat 

sostenible Pla de mobilitat per polígon industrial 202110026837 No correspon amb l'objecte 
del recurs 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat P0821000G Promoció de la mobilitat 

sostenible 
Actualització del Pla específic de 

Mobilitat del Pol. Ind. El Pla 202110024877 No correspon amb l'objecte 
del recurs 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada P0822500E Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Projecte executiu de passera per 
accés de vianants al Polígon Industrial 

Pla Vinyats II 
202110022383 No assoleix la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Piera P0816000D Promoció de la mobilitat 
sostenible Pla de mobilitat elèctrica 202110018644 No assoleix la puntuació 

mínima 
 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i procedir, en conseqüència, al 
seu arxiu: 
 

Ens destinatari NIF Recurs Actuació  
Núm. registre 

PMT Tipus de desistiment 

Ajuntament de Ripollet P0817900D Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Carril per autobús: carrer 
Indústria-Sant Jaume 202110020851 Desistiment exprés per part de l'ens local 
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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.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics per a l’elaboració de mapes de 
soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció, 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. 2021/0005088).- 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. 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 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 28 d’abril de 2021 es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

(EUR) 
Puntuació 1 Puntuació 2 Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Berga P0802200F 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110024521 21/Y/307581 5.069,90 40,00 10,00 50,00 

Ajuntament de 
Capellades P0804300B 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110027988 21/Y/307583 4.150,30 40,00 20,00 60,00 

Ajuntament de 
Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110016587 21/Y/307582 2.480,50 40,00 30,00 70,00 

Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110031444 21/Y/307585 2.904,00 40,00 30,00 70,00 

Ajuntament de 
Folgueroles P0808200J 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110015953 21/Y/307580 2.904,00 40,00 30,00 70,00 

Ajuntament de 
les Masies de 
Roda 

P0811500H 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110013850 21/Y/307584 2.662,00 40,00 40,00 80,00 

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès  

P0813500F 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110026742 21/Y/307586 4.682,70 40,00 10,00 50,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

(EUR) 
Puntuació 1 Puntuació 2 Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Palafolls P0815400G 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110025751 21/Y/307588 4.452,80 40,00 20,00 60,00 

Ajuntament de 
Polinyà P0816600A 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110013263 21/Y/307587 4.477,00 40,00 20,00 60,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
de Castellet 

P0826200H 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Actualització 
mapa de 
capacitat acústica 

202110021941 21/Y/307589 4.573,80 40,00 20,00 60,00 

Ajuntament de 
Seva P0826900C 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Mapa de 
capacitat acústica 202110025145 21/Y/307590 4.041,40 60,00 30,00 90,00 

Vallbona 
d'Anoia P0829200E 

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció 

Mapa de 
capacitat acústica 202110017116 21/Y/307591 3.315,40 60,00 40,00 100,00 
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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 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. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Ajuntament 
de 

Montseny 
P0813600D Mapa de 

capacitat acústica 
Redacció mapa de 
capacitat acústica 202110015414 

Desistiment 
exprés per part 
de l'ens local 

 
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.” 
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40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria “d’Avaluació de la 
qualitat de les aigües”, 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. 2021/0004222).- 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. 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 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. 

 
5. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Abrera P0800100J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

SENYALITZACIÓ I 
AVALUACIÓ DE LES 

AIGUES DE LES FONTS 
DEL MUNICIPI 

202110031940 21/Y/306000 24 38 62 

Ajuntament 
d'Alpens P0800400D 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 202110023008 21/Y/305980 36 40 76 

Ajuntament 
d'Avià P0801100I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua de 4 
fonts naturals del municipi 202110023508 21/Y/306016 42 40 82 

Ajuntament de 
Bagà P0801600H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisis de les fonts 
naturals de Bagà 202110019522 21/Y/305812 36 40 76 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts del 
Parc Fluvial del riu Ripoll 

202110026869 21/Y/306022 48 35 83 

Ajuntament de 
Berga P0802200F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts del 

municipi de Berga 
202110018014 21/Y/305756 12 38 50 

Ajuntament de 
Calders P0803400A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les Fonts de Calders 202110026358 21/Y/305992 42 40 82 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de les fonts del 
municipi 202110019802 21/Y/305824 42 40 82 

Ajuntament de 
Callús P0803700D 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua de la Font d'Antius 202110027942 21/Y/305877 60 40 100 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi dels pous d'aigua 
freàtiques (3 unitats) 202110030492 21/Y/305901 48 38 86 

Ajuntament de 
Capolat P0804400J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIO DE LA 
QUALITAT DE LES 

AIGÜES DE LES FONTS 
DE CAPOLAT 

202110016723 21/Y/305778 54 40 94 

Ajuntament de 
Casserres P0804800A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua de les fonts de 

Casserres 
202110012461 21/Y/305768 0 40 40 

Ajuntament de 
Castellar del 

Riu 
P0804900I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua de la font natural 

d'Espinalbet 
202110024863 21/Y/305923 60 40 100 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Estudi anual de la qualitat 
de l'aigua de les fonts 

naturals 
202110026250 21/Y/305954 0 36 36 

Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua de 5 
fonts d'ús públic (Can 

Campanyà, Canal, 
Fullaraca, El Cabrer i La 

Truita) 

202110026961 21/Y/306024 36 38 74 

Ajuntament de 
Castellcir P0805400I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua - Fonts Naturals 202110027101 21/Y/305896 24 40 64 

Ajuntament de 
Castellterçol P0806300J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua de sis 
fonts naturals de 

Castellterçol 
202110007660 21/Y/305838 30 40 70 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la ruta de 

les fonts 
202110020487 21/Y/305739 24 40 64 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Cercs P0826800E 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ AIGÜES 
FONT GRAN AL TM. DE 

CERCS 
202110029109 21/Y/305962 54 40 94 

Ajuntament de 
Collsuspina P0806900G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de les nostres 
fonts naturals i el seu 
corresponent informe. 

202110018071 21/Y/305800 0 40 40 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES 

AIGÜES DE LES FONTS 
DE CORBERA DE 

LLOBREGAT 

202110025932 21/Y/306011 0 38 38 

Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua de les 
fonts de l'Esquirol 202110031421 21/Y/305975 36 40 76 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
P0813300A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües  202110011466 21/Y/305815 54 40 94 

Ajuntament de 
Fígols P0807900F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ QUALITAT 
AIGUA FONT DEL 

BULLIDOR 
202110032073 21/Y/305969 60 40 100 

Ajuntament de 
les 

Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISI DE MOSTRES 
D'AIGUA DE FONTS 

NATURALS  
202110024020 21/Y/306019 36 37 73 

Ajuntament de 
Gaià P0808900E 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 202110008887 21/Y/305859 48 40 88 

Ajuntament de 
Gallifa P0808600A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la Font de 
les Maioles - Gallifa 202110029258 21/Y/305958 60 40 100 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
la Garriga P0808700I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 202110017872 21/Y/305754 60 38 98 

Ajuntament de 
Gisclareny P0809200I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISI AIGUA 
DIVERSES FONTS DEL 

MUNICIPI 
202110026643 21/Y/305987 54 40 94 

Ajuntament de 
Granera P0809400E 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES 

FONTS DE GRANERA 
202110027516 21/Y/305886 42 40 82 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISI DE LES FONTS 
NATURALS DE SANT 

LLORENÇ, EL PANXUT, 
FORADADA I EL BOIX 

AL MUNICIPI DE 
GUARDIOLA DE 

BERGUEDÀ 

202110016519 21/Y/305781 42 40 82 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt P0810600G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua de la font de Can 

Rxovira 
202110023428 21/Y/305919 60 38 98 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Analítiques fonts natural 
de Lluçà 202110030429 21/Y/306012 48 40 88 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 202110007203 21/Y/305841 54 28 82 

Ajuntament de 
Martorelles P0811400A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 202110028665 21/Y/305882 60 40 100 

Ajuntament de 
Masquefa P0811800B 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de l'aigua de 
les fonts naturals de 

Masquefa 
202110026871 21/Y/305913 36 39 75 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Mediona P0812100F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANALISI FONTS DE 
MUNTANYA 202110006987 21/Y/305845 24 40 64 

Ajuntament de 
Moià P0813700B 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts 

naturals 
202110013499 21/Y/305751 24 39 63 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Suport tècnic de qualitat 
aigües de les fonts 

naturals 
202110022182 21/Y/305983 36 40 76 

Ajuntament de 
Navarcles P0813900H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts 
naturals de Navarcles 

202110022056 21/Y/305947 48 39 87 

Ajuntament de 
Navàs P0814000F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües (fonts naturals) 202110008775 21/Y/305871 42 39 81 

Ajuntament de 
la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISIS FONTS 
NATURALS 202110012768 21/Y/305746 24 40 64 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de fonts naturals 
del terme municipal 

d'Olesa de Montserrat 
202110028757 21/Y/305892 36 36 72 

Ajuntament 
d'Olvan P0814300J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de les fonts 
d'Olvan 202110031012 21/Y/305937 42 40 82 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua del pou 
dels horts municipals i de 

les fonts del municipi 
202110013980 21/Y/305749 48 38 86 

Ajuntament de 
la Pobla de 

Lillet 
P0816500C 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de fonts 

naturals 
202110025617 21/Y/306010 24 40 64 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Pujalt P0817500B 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de Pujalt 202110030771 21/Y/306004 36 40 76 

Ajuntament de 
la Quar P0817600J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la Font de 

l'Abad 
202110025510 21/Y/306005 60 40 100 

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi aigües fonts del 
Petricó i Can Mas. 202110019894 21/Y/305817 54 34 88 

Ajuntament de 
Rupit i Pruit P0818500A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de les fonts de 
Rupit i Pruit 202110031429 21/Y/305941 30 40 70 

Ajuntament de 
Saldes P0818900C 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT D'AIGÜES 202110015589 21/Y/305804 36 40 76 

Ajuntament de 
Sant Cebrià 
de Vallalta 

P0820200D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISI FONTS SANT 
CEBRIÀ DE VALLALTA 202110020483 21/Y/305820 54 40 94 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de cinc fonts 
del municipi: de Santa 

Maria, del Pradelló, de ca 
l’Agustí, del Rector i de 

l’Aranyal 

202110029867 21/Y/305899 36 37 73 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
P0820500G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la font del 

Cuscó 
202110023378 21/Y/305926 60 40 100 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 202110012182 21/Y/305850 36 40 76 
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criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 
P0821400I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la Font de la 

Sala 
202110009320 21/Y/305868 60 40 100 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües: Aigua de la 
font de la Urbanització 

Font Montnegre. 

202110016207 21/Y/305796 60 40 100 

Ajuntament de 
Sant Jaume 

de Frontanyà 
P0821500F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LES 
FONTS NATURALS DEL 

MUNICIPI 
202110012745 21/Y/305774 54 40 94 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de les fonts 
naturals 202110015908 21/Y/305787 18 40 58 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisis d'aigua de les 
fonts naturals  202110032553 21/Y/305929 48 40 88 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISI FONTS 
NATURALS 2021 202110022765 21/Y/305945 36 40 76 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISI DE LES FONTS 
NATURALS 202110013085 21/Y/305828 36 40 76 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
P0823300I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES 

AIGÜES DE SANT PERE 
DE TORELLÓ 

202110029151 21/Y/305995 18 40 58 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES 
AIGÜES - FONTS 

NATURALS 

202110025490 21/Y/305907 30 40 70 
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criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la font de 
can Molins i la mina del 

Colomer 

202110025880 21/Y/305903 54 37 91 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts de 

Sant Salvador de 
Guardiola 

202110032698 21/Y/305965 30 40 70 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
de Castellet 

P0826200H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Analítiques de fonts 
naturals  202110020427 21/Y/305736 42 39 81 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de 4 fonts 

naturals 
202110030915 21/Y/305972 42 21 63 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació i qualitat de les 
aigües: Font del Roc i 

Pou de l'Hemalosa 
202110017964 21/Y/305763 54 40 94 

Ajuntament de 
Santa Maria 

de Martorelles 
P0825600J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les fonts naturals del 

municipi 
202110026276 21/Y/305950 24 40 64 

Ajuntament de 
Santa Maria 
de Miralles 

P0825700H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE L'AIGUA 

DE LES FONTS 
202110016036 21/Y/305791 48 40 88 

Ajuntament de 
Santa Maria 

de 
Palautordera 

P0825900D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

CONTROL DE 
QUALITAT DE LES 

FONTS NATURALS DEL 
MUNICPI DE SANTA 

MARIA DE 
PALAUTORDERA 

202110012079 21/Y/305854 36 39 75 

Ajuntament de 
Santa 

Perpètua de 
P0826000B 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES 

AIGÜES DE LA FONT 
202110017129 21/Y/305808 54 36 90 
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Mogoda DELS JONCS I FONT-
MINA DELS HORTS 
PLANA DEL MOLI 

Ajuntament de 
Sora P0827200G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 
Anàlisi de fonts naturals 202110009176 21/Y/305863 48 40 88 

Ajuntament de 
Súria P0827400C 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de fonts naturals a 
Súria l'any 2021 202110020769 21/Y/305909 42 39 81 

Ajuntament de 
Tagamanent P0827600H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de 
Tagamanent 

202110028582 21/Y/305890 6 40 46 

Ajuntament de 
Teià P0828100H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació qualitat de les 
aigües 202110028188 21/Y/305873 18 39 57 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES 

AIGÜES 
202110019454 21/Y/306013 48 39 87 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Fonts de l'Orpina i de 
Guinardeu 202110032116 21/Y/305934 54 39 93 

Ajuntament de 
Vallcebre P0829300C 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de les aigües 
de les fonts 202110017113 21/Y/305776 36 40 76 

Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Estudi qualitat de les 
aigües al municipi 202110015270 21/Y/305762 54 40 94 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües-Fonts naturals 202110015399 21/Y/305743 36 38 74 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Vilada P0830000F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la Font del 

Vidrier i la Font dels 
esquirols 

202110023164 21/Y/305832 54 40 94 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de la qualitat de 
les aigües de fonts 

naturals del municipi 
202110022843 21/Y/305977 54 38 92 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua de la font dels 

Horts Urbans 
202110029995 21/Y/306026 60 29 89 
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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 en el període d’un 

any des de la data d’estimació de la sol·licitud. 
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. S’informa a l’ajuntament que disposa d’una bústia departamental ot.avga@diba.cat 
per tal d’efectuar qualsevol queixa o suggeriment en relació amb aquest recurs. En 
l’assumpte del correu caldria indicar QUEIXA o SUGGERIMENT, segons fos el cas, 
i el número de registre inicial PMT de la sol·licitud d’ajut tècnic a la qual fa 
referència. 

6. 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: 
 

- Recursos materials: equipament divers del Laboratori de Medi Ambient i diversos 
vehicles de la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 

- Recursos humans: per cada 50 mostres d’aigua analitzada, considerant una 
càrrega analítica mitjana, dedicació durant 1 setmana de 2 tècnics superiors i 4 
tècnics auxiliars del Laboratori i 1 tècnic auxiliar de presa de mostres, per la 
recollida i trasllat de les mostres d’aigua dels ajuntaments a la Diputació de 
Barcelona, pel manteniment dels equips del Laboratori, per la realització dels 
diferents assaigs, per la seva validació, per l’elaboració dels informes de 
resultats i per l’elaboració de les notes tècniques explicatives 

 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit 
incomplert 

Ajuntament 
de Castell 
de l'Areny 

P0805600D 
Avaluació de la 
qualitat de les 

aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE 
L'AIGUA DE LA 

FONT DE CAN RUBÍ 

202110032683 Fora de l’àmbit 
d’actuació 

 
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.” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
sostenible de la infraestructura verda/blava urbana”, 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. 2021/0008004).- 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. 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. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
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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 els recursos tècnics 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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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. CCI 
Verd urbà 

Punt. 
Total 

Ajuntament del 
Papiol P0815700J 

Gestió sostenible de la 
infraestructura verda/blava 

urbana 

Inventari i pla de poda 
de l'arbrat viari del 

Papiol 
202110017248 21/Y/304457 1800,00 70,00 16,00 0,00 86,00 

Ajuntament de la 
Garriga P0808700I 

Gestió sostenible de la 
infraestructura verda/blava 

urbana 
Pla de poda municipal 202110027121 21/Y/304458 8000,00 68,00 12,00 5,00 85,00 

Ajuntament de Vic P0829900J 
Gestió sostenible de la 

infraestructura verda/blava 
urbana 

Adequació del parc de 
l'Horta de la Sínia com a 

refugi climàtic 
202110025628 21/Y/304459 8000,00 70,00 8,00 5,00 83,00 

Ajuntament de 
Mataró P0812000H 

Gestió sostenible de la 
infraestructura verda/blava 

urbana 

Increment del verd urbà i 
la connectivitat a la 

xarxa de corredors verds 
urbans de Mataró 

202110032156 21/Y/304463 12800,00 70,00 4,00 5,00 79,00 

Ajuntament de 
Granollers P0809500B 

Gestió sostenible de la 
infraestructura verda/blava 

urbana 

Pla de millora dels horts 
municipals de Granollers 202110022864 21/Y/304461 6000,00 70,00 4,00 5,00 79,00 

Ajuntament de 
Casserres P0804800A 

Gestió sostenible de la 
infraestructura verda/blava 

urbana 

Inventari i pla de poda 
de l'arbrat viari de 

Casserres 
202110020971 21/Y/304460 800,00 63,00 16,00 0,00 79,00 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 
Gestió sostenible de la 

infraestructura verda/blava 
urbana 

Inventari arbrat i pla de 
poda 202110024320 21/Y/304462 12000,00 70,00 4,00 5,00 79,00 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 
Gestió sostenible de la 

infraestructura verda/blava 
urbana 

Inventari i plans de poda 
de l'arbrat viari  del 

municipi 
202110032684 21/Y/304464 600,00 62,00 16,00 0,00 78,00 

Ajuntament 
d'Alella P0800300F 

Gestió sostenible de la 
infraestructura verda/blava 

urbana 

Gestió sostenible de la 
infraestructura 

verda/blava urbana 
202110020525 21/Y/304465 4000,00 66,00 12,00 0,00 78,00 
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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 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/o manca de recursos: 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 

Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. CCI 
Verd urbà 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Talamanca P0827700F Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Projecte d'horts urbans a 

Talamanca 202110024077 55,00 20,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Berga P0802200F Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Inventari i pla de poda de l'arbrat 

viari de Berga 202110024515 63,00 12,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès P0812300B Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Creació de microhàbitats o refugis 

de biodiversitat 202110032426 65,00 4,00 5,00 74,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Pla de poda de Sant Quirze de 
Besora  202110026508 57,00 16,00 0,00 73,00 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès P0825200I Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 

Desenvolupament d'una línia 
d'acció del Pla Local d'Horta: el 

banc de terres 
202110026649 65,00 8,00 0,00 73,00 

Ajuntament de 
Subirats P0827300E Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Inventari i pla de poda de l'arbrat 

viari de Subirats 202110020679 55,00 16,00 0,00 71,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Inventari i pla de poda de l'arbrat 
viari de Sant Quirze del Vallès 202110025852 57,00 8,00 5,00 70,00 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Redacció de l'inventari i plans de 
poda de l'arbrat viari existent a 

Torrelles de Llobregat 
202110028374 55,00 12,00 0,00 67,00 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Inventari de l'arbrat viari de St. 
Andreu de Llavaneres 202110028589 55,00 12,00 0,00 67,00 

Ajuntament de 
Badia del Vallès P0831200A Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 

Projecte d'adequació d'espais per 
a refugi climàtic, d'increment del 

verd urbà i de la connectivitat 
202110025464 55,00 12,00 0,00 67,00 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar P0810900A Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Creació de Microhàbitats i refugis 

de biodiversitat 202110019497 50,00 12,00 5,00 67,00 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany P0813300A Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Inventari i pla de poda de l'arbrat a 

Figaró-Montmany 202110012172 50,00 16,00 0,00 66,00 

Ajuntament de 
Sant Pere de P0823200A Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Generació d'ombra i 

renaturalització de la làmina 202120025609 50,00 16,00 0,00 66,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 

Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. CCI 
Verd urbà 

Punt. 
Total 

Riudebitlles d'aigua de la Plaça de Paper 

Ajuntament d'Olvan P0814300J Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Inventari i pla de poda del municipi 
d'Olvan 202110031045 45,00 20,00 0,00 65,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Pla de poda de l'arbrat viari de 
Sant Cugat Sesgarrigues 202110025917 45,00 16,00 0,00 61,00 

Ajuntament de 
Callús P0803700D Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Projecte de reordenació dels horts 

municipals de Callús 202110027955 43,00 16,00 0,00 59,00 

Ajuntament de 
Torelló P0828500I Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 

Projecte de naturalització del curs 
del riu Ges al seu pas pel nucli 

urbà de Torelló 
202110031510 45,00 12,00 0,00 57,00 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Projecte de foment de la 
biodiversitat i la creació de micro 

hàbitats 
202110032837 48,00 4,00 5,00 57,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú P0830800I Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 

Projecte torrents blau-verds: 
biodiversitat i connectivitat 

ecològica  
202110030271 48,00 4,00 5,00 57,00 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Actualització de l'inventari i Pla de 

poda de l'arbrat viari 202110030847 45,00 12,00 0,00 57,00 

Ajuntament de 
Navarcles P0813900H Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Recuperació de vegetació de 

ribera i naturalització dels espais 202110026848 45,00 12,00 0,00 57,00 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Inventari arbrat nucli urbà de 
Corbera de Llobregat 202110025931 45,00 12,00 0,00 57,00 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar P0821700B Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Projecte d'adequació de la via 

verda Pg. Dels Pins 202110029788 48,00 8,00 0,00 56,00 

Consell Comarcal 
del Berguedà P0800015J Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 

Projecte de renaturalització fluvial 
a l'embassament de la Baells a 

Cercs 
202110025447 40,00 16,00 0,00 56,00 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana Inventari arbrat viari i Pla de Poda 202110015840 45,00 8,00 0,00 53,00 

Ajuntament de la 
Llagosta P0810400B Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana Horts Urbans 202110022982 40,00 12,00 0,00 52,00 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
Punt. 

Qualitat 
Tècnica 

Punt. 
Població 

Punt. CCI 
Verd urbà 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Increment del verd urbà i de la 
connectivitat 202110020857 40,00 12,00 0,00 52,00 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons P0822000F Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana: horts urbans 202110032007 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Gestió sostenible infraestructura 
verda/blava urbana - Projecte Horts 202110030177 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Adequació d'espais per al canvi climàtic, 
increment del verd urbà 202110032131 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana Projecte de parc central de Ca N'Amat 202110032191 No assolir la puntuació 

mínima 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Potenciació i conservació de la 
biodiversitat del parc de la quadra d'enveja 202110030911 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Fogars de la 
Selva P0808100B Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 
Creació d'una zona de passeig al costat 

del riu Tordera. 202110032309 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Montmeló P0813400I Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Estudi per les actuacions necessàries als 
arbres amb possible risc de caiguda del 

municipi 
202110029037 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Plans de poda i projectes de creació de 
microhàbitats a Cabrera de Mar 202110027847 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda P0826000B Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 

Gestió sostenible de la infraestructura 
verda- Projectes d'adequació d'espais per 

a refugi climàtic 
202110028146 No assolir la puntuació 

mínima 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de Teià P0828100H Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Gestió sostenible de la infraestructura 
verda- Parc de Vallbellida i Bosquet de 

Vallbellida 
202110028231 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Gestió sostenible de la infraestructura 
verda urbana 202110026411 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana: inventari de l'arbrat 

municipal 
202110026112 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca P0819500J Gestió sostenible de la infraestructura 

verda/blava urbana 

Estudi de viabilitat per a la compensació 
de la petjada de carboni del municipi, 

mitjançant un bosc en zona periurbana, 
com a projecte d'absorció 

202110021616 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Ripollet P0817900D Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Projecte de creació de refugis de 
biodiversitat. Millora de la influència 

transversal del sistema fluvial del Ripoll. 
Paratge de Can Pallarès.  

202110020852 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Projecte de refugis de de biodiversitat o 
creació de microhàbitats 202110019782 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Navàs P0814000F Gestió sostenible de la infraestructura 
verda/blava urbana 

Remodelació de l'arbrat viari de la Ctra. de 
Berga amb criteris socio-ambientals 202110014122 No assolir la puntuació 

mínima 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Ens 

destinatari NIF Recurs Actuació  
Núm. registre 

PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
de Castellbell 
i el Vilar 

P0805200C 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 

verda/blava 
urbana 

Refugi per la biodiversitat 
de la Riera de Merà al 
seu pas per la Bauma 

202110025766 

Desistiment 
tàcit per no 

donar 
resposta al 
requeriment 
d'esmena 

(article 15,1) 
 
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.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de 
mesures per a l’eficiència energètica, l’estalvi i les energies renovables”, 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. 
2021/0008044).- 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. 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 
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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 desestimades per multiplicitat de sol·licituds. 
 
5. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan. 

 
6. Per problemes informàtics, amb posterioritat a la celebració de l’esmentada sessió 

de l’òrgan col·legiat, es va registrar una sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat relatiu al recurs tècnic “Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies renovables” amb número de registre 202110024882, 
corresponent a la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació XGL 2021-
2023, que no es va carregar correctament en el PMT malgrat va ser presentada 
correctament per l’Ajuntament dins de termini.  
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7. L’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha presentat amb posterioritat a la 
sol·licitud omesa que fa referencia aquest informe una segona sol·licitud pel mateix 
concepte, amb numero de registre de PMT 202110025441 que ha estat classificada 
en l’informe inicial com estimada. 

 
8. Degut a els antecedents exposats, la petició amb número de registre 

202110024882 ha de ser classificada com a sol·licitud desistida per multiplicitat de 
sol·licituds, el que fonamenta la seva desestimació, afegint-se a les recollides en 
l’annex 4 de l’informe inicial, i donat que no afecta a la classificació ni puntuació de 
la resta de sol·licituds presentades, no es considera necessari emetre un nou 
informe conjunt. 

 
9. En data 14 de maig de 2021, es constitueix una segona sessió de l’òrgan col·legiat 

de l’Àrea d’Acció Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot 
procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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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Ens  NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 
Punt. 
Total 

Ajuntament 
de la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Plaques 
fotovoltaiques als 

edificis de 
l'Ajuntament 

202110032438 21/Y/306314 1800 0 1.800,00 35,00 35,00 30,00 100,0
0 

Ajuntament 
d'Alpens P0800400D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu de 
planta fotovoltaica per 
autoconsum compartit 

a l'edifici de La Sati  

202110028751 21/Y/306313 0 1800 1.800,00 35,00 35,00 30,00 100,0
0 

Ajuntament 
de Sant 
Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit a 
nau brigada 

202110020916 21/Y/306315 1800 0 1.800,00 35,00 35,00 30,00 100,0
0 

Ajuntament 
de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Plaques solars a la 
coberta de 

l'Ajuntament 
202110031749 21/Y/306323 0 1800 1.800,00 30,00 35,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de l'Esquirol P0825400E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit 
al pavelló  

202110031746 21/Y/306320 0 1800 1.800,00 30,00 35,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de Sant Pere 
de Torelló 

P0823300I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
district heating de la 

Riera 
202110029127 21/Y/306321 7398,5 7601,5 15.000,00 30,00 35,00 30,00 95,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens  NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 
Punt. 
Total 

Ajuntament 
de Sant Pere 
de Torelló 

P0823300I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit 
al pavelló 

202110029125 21/Y/306322 1800 0 1.800,00 30,00 35,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de Casserres P0804800A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció del Projecte 
Executiu per la 

instal·lació de plaques 
fotovoltaiques al 

Pavelló de Casserres 

202110028987 21/Y/306319 1800 0 1.800,00 30,00 35,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de Sant Boi 
de Lluçanès 

P0820000H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'autoconsum 

compartit al pavelló 
202110021635 21/Y/306318 1800 0 1.800,00 35,00 35,00 25,00 95,00 

Ajuntament 
de Lluçà P0810800C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'autoconsum 

compartit a la sala 
polivalent 

202110020994 21/Y/306316 1800 0 1.800,00 35,00 30,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de 
Muntanyola 

P0812800A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'autoconsum 

compartit a la zona 
esportiva 

202110019930 21/Y/306317 1800 0 1.800,00 35,00 30,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de Mediona P0812100F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
instal·lació solar 

fotovoltaica de 10kW 
per una comunitat 

energètica 

202110032275 21/Y/306328 1800 0 1.800,00 30,00 35,00 25,00 90,00 

Ajuntament 
de Sant Julià 
de Vilatorta 

P0821800J 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudi d'optimització 
de l'enllumenat públic 

de Sant Julià de 
Vilatorta 

202110032592 21/Y/306334 6600 0 6.600,00 25,00 35,00 30,00 90,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens  NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 
Punt. 
Total 

Ajuntament 
de Santa 
Eugènia de 
Berga 

P0824600A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'una instal·lació 

fotovoltaica 
d'autoconsum 

compartit 

202110030449 21/Y/306332 0 1800 1.800,00 30,00 35,00 25,00 90,00 

Ajuntament 
de Vilada P0830000F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu de 
caldera o xarxa de 
calor de biomassa 

202110029889 21/Y/306325 3000 0 3.000,00 35,00 30,00 25,00 90,00 

Ajuntament 
de Calders P0803400A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Planta fotovoltaica a 
Calders 202110026335 21/Y/306327 1800 0 1.800,00 30,00 35,00 25,00 90,00 

Ajuntament 
d'Oristà P0815000E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit a 
la sala polivalent 

202110023400 21/Y/306326 1800 0 1.800,00 35,00 25,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció Projecte 
Executiu Instal·lació 
Caldera i Xarxa de 
Calor de biomassa 
Escola i Vestuaris 

Zona Esportiva 

202110023701 21/Y/306329 3500 0 3.500,00 30,00 30,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Sant 
Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'una instal·lació 

fotovoltaica 
d'autoconsum 

compartit al Pavelló 

202110024992 21/Y/306331 0 1800 1.800,00 30,00 35,00 25,00 90,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 
Punt. 
Total 

Ajuntament 
de Sant 
Quirze de 
Besora 

P0823700J 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
district heating de 
biomassa 2021 

202110025072 21/Y/306330 6000 0 6.000,00 30,00 30,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
d'Olost P0814800I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit 
al pavelló 

202110017566 21/Y/306333 1800 0 1.800,00 30,00 30,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Gaià P0808900E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projectes executius 
de plantes 

fotovoltaiques per 
autoconsum en 

edificis públics locals 

202110015697 21/Y/306324 1800 0 1.800,00 35,00 25,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de la Pobla 
de Claramunt 

P0816400F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte planta 
fotovoltaica CEIP 
MARIA BORÉS 

202110031780 21/Y/306339 1800 0 1.800,00 30,00 25,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de 
Tagamanent 

P0827600H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció projecte 
instal·lació plaques 
fotovoltaiques edifici 

consistorial 

202110028822 21/Y/306336 1800 0 1.800,00 35,00 25,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
de Castellnou 
de Bages 

P0806100D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projectes executius 
per la instal·lació de 

plaques 
fotovoltaiques a 
l'escola L'Olivar 

202110028516 21/Y/306338 1800 0 1.800,00 30,00 25,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Cardona P0804600E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu per 
la caldera de 

biomassa del pavelló 
municipal 

202110028415 21/Y/306342 2500 0 2.500,00 25,00 30,00 30,00 85,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 
Punt. 
Total 

Ajuntament 
de Borredà P0802400B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
instal·lació plaques 

fotovoltaiques  
autoconsum edificis 

municipals de 
Borredà 

202110024430 21/Y/306335 1800 0 1.800,00 35,00 25,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
de Sant 
Quirze de 
Besora 

P0823700J 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit a 
la piscina 

202110024935 21/Y/306340 1800 0 1.800,00 30,00 25,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de les Masies 
de Voltregà 

P0811600F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
planta fotovoltaica per 
autoconsum coberta 

pavelló Vinyoles 

202110025802 21/Y/306343 1800 0 1.800,00 25,00 35,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
de Roda de 
Ter 

P0818200H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit 
al pavelló 

202110026018 21/Y/306344 1800 0 1.800,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Balenyà P0801700F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu per 
a planta fotovoltaica 
per autoconsum de 

l'Institut-Escola Carles 
Capdevila 

202110021419 21/Y/306341 1800 0 1.800,00 25,00 30,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Tona P0828300D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Autoconsum 
compartit entre 
equipaments 
municipals i 
ciutadania 

202110015828 21/Y/306347 1800 0 1.800,00 20,00 35,00 30,00 85,00 
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Ajuntament 
de Tona P0828300D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Xarxa de calor de 
Biomassa 

equipaments 
municipals i venda 

d'energia tèrmica a un 
club privat 

202110015833 21/Y/306346 4000 0 4.000,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Tavèrnoles P0827500J 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit 
al espai cobert 

202110015120 21/Y/306337 1800 0 1.800,00 35,00 35,00 15,00 85,00 

Ajuntament 
de Taradell P0827800D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'una instal·lació 

fotovoltaica 
d'autoconsum 

compartit 

202110007573 21/Y/306345 1800 0 1.800,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Sant 
Fruitós de 
Bages 

P0821200C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció de projecte 
nova caldera de 

biomassa i xarxa de 
calor entre pavelló 

actual, nou pavelló i 
nova escola Pla del 

Puig 

202110032558 21/Y/306358 3500 0 3.500,00 20,00 35,00 25,00 80,00 

Ajuntament 
de 
Collsuspina 

P0806900G 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
plantes fotovoltaiques 202110032142 21/Y/306348 1800 0 1.800,00 35,00 20,00 25,00 80,00 

Ajuntament 
de Sant 
Climent de 
Llobregat 

P0820300B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Inventari enllumenat 
públic municipal 202110031219 21/Y/306353 4700 0 4.700,00 25,00 30,00 25,00 80,00 
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Ajuntament 
de Sant Julià 
de Vilatorta 

P0821800J 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit a 
la zona esportiva 

202110032709 21/Y/306354 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Plaques solars a 
l'edifici de la Massia 

del Calvet 
202110032584 21/Y/306355 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 30,00 80,00 

Entitat 
Municipal 
Descentralitza
da de Sant 
Miquel de 
Balenyà 

P0800314G 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'una instal·lació 

fotovoltaica 
d'autoconsum 
compartit Pista 
Poliesportiva 

202110029183 21/Y/306360 1800 0 1.800,00 15,00 35,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
de 
Matadepera 

P0811900J 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Xarxa de calor 
biomassa 202110028686 21/Y/306357 7000 0 7.000,00 20,00 35,00 25,00 80,00 

Ajuntament 
de Seva P0826900C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte per 
l'autoconsum 

fotovoltaic del CAP 
202110027752 21/Y/306356 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica 
202110026456 21/Y/306359 1500 0 1.500,00 20,00 30,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
de Calaf P0803100G 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu per 
la implantació de 

l'energia fotovoltaica a 
l'illa educativa de 

Calaf 

202110026709 21/Y/306352 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 30,00 80,00 
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Ajuntament 
de Vilanova 
de Sau 

P0830400H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum a 

l'Ajuntament de 
Vilanova de Sau 

202110021328 21/Y/306349 1800 0 1.800,00 35,00 20,00 25,00 80,00 

Ajuntament 
de 
Montesquiu 

P0813000G 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum  

compartit centre obrer 
recreatiu 

202110019503 21/Y/306350 1800 0 1.800,00 30,00 25,00 25,00 80,00 

Ajuntament 
de Santa 
Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudi d'optimització 
de l'enllumenat públic  
de Santa Eulàlia de 

Riuprimer 

202110020381 21/Y/306351 
Recur-

sos 
propis 

Recur-
sos 

propis 

Recursos 
propis 30,00 35,00 15,00 80,00 

Ajuntament 
de Vacarisses P0829100G 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

C. Projectes de 
comunitat energètica, 
autoconsum compartit 
a ciutadania i/o sector 

privat i ajuntament 

202110031921 21/Y/306378 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Tiana P0828200F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu per 
a la col·locació de 

plaques 
fotovoltaiques a 
l'escola Bressol 

202110032332 21/Y/306377 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Torelló P0828500I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Actualització 
d'inventari i estudi 

d'eficiència energètica 
de l'enllumenat públic 

202110031440 21/Y/306392 5885 4815 10.700,00 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Perafita P0815900F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic a Cal Prats 
202110027200 21/Y/306362 1800 0 1.800,00 35,00 25,00 15,00 75,00 
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Ajuntament 
d'Alella P0800300F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció projecte 
executiu per a 

generació fotovoltaica 
edifici Fabra 

202110027557 21/Y/306365 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Sant 
Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'una instal·lació 
fotovoltaica per 

autoconsum a la 
Casa de la Vila 

202110029599 21/Y/306363 1800 0 1.800,00 35,00 25,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de Cercs P0826800E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte instal·lació 
planta fotovoltaica 
d'autoconsum al 

Pavelló d'Esports de 
Cercs 

202110029534 21/Y/306364 1800 0 1.800,00 30,00 15,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Moià P0813700B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte de plaques 
solars fotovoltaiques 
al pavelló d'esports 

202110029078 21/Y/306367 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Castellcir P0805400I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció d'estudis 
per la millora de 

l'eficiència i l'estalvi 
energètic dels 

equipaments públics 
locals 

202110027062 21/Y/306361 2819,3 0 2.819,30 35,00 10,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Centelles P0806600C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Ampliació a 85kW 
planta fotovoltaica 

Escola Ildefons Cerdà 
202110026428 21/Y/306366 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 30,00 75,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens  NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 
Punt. 
Total 

Ajuntament 
de 
Viladecavalls 

P0830100D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
instal·lació 

autoconsum 
fotovoltaic compartit 
Centre Cívic Paco 

Cano 

202110026242 21/Y/306379 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de la Llagosta P0810400B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció projecte 
executiu Planta Solar 
Fotovoltaica Complex 

Esportiu Turó 

202110022986 21/Y/306389 1800 0 1.800,00 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Vilassar de 
Dalt 

P0821300A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte ampliació 
instal·lació 

fotovoltaica Can 
Manyer 

202110021634 21/Y/306384 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Perafita P0815900F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudi comparatiu 
entre xarxa de calor 

amb biomassa i 
instal·lació amb 

aerotermia  

202110053225 21/Y/306403 2819,3 0 2.819,30 35,00 20,00 15,00 70,00 

Ajuntament 
de 
Collsuspina 

P0806900G 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Actualització inventari 
enllumenat públic 202110053128 21/Y/306394 

Recur-
sos 

propis 

Recur-
sos 

propis 

Recursos 
propis 35,00 10,00 25,00 70,00 

Ajuntament 
de Sant 
Fruitós de 
Bages 

P0821200C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i 
les energies 
renovables 

202110051715 21/Y/307212 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 25,00 70,00 
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Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Occidental 

P5800007F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció de projecte 
executiu per execució 
d’obra d’instal·lació 

fotovoltaica 
d’autoconsum, a la 
coberta del mercat 
públic majorista de 
gestió comarcal. 

202110031983 21/Y/307220 1800 0 1.800,00 5,00 35,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
de Sant Fost 
de 
Campsentelle
s 

P0820800A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu de 
planta fotovoltaica per 

autoconsum en 
l’edifici de l'Ateneu 

Jaume Rifa 

202110032585 21/Y/306490 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 25,00 70,00 

Ajuntament 
del Bruc P0802500I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Mesures d'eficiència i 
estalvi energètic de 
l'edifici Can Casas, 
seu de l'Ajuntament 

202110032043 21/Y/306416 2819,3 0 2.819,30 30,00 10,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
de Rupit i 
Pruit 

P0818500A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic aïllat 
caseta brigada 

202110031411 21/Y/306408 1800 0 1.800,00 35,00 20,00 15,00 70,00 

Ajuntament 
de Malla P0811000I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació 
d'autoconsum 

fotovoltaic al teatre, i 
zona de l'església. 

Autoconsum fotovol. 
edifici municipal 

202110030819 21/Y/306398 1800 0 1.800,00 35,00 20,00 15,00 70,00 
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Ajuntament 
de Santa 
Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació de 
plaques 

fotovoltaiques a la 
coberta de l'edifici de 
la Biblioteca Pilarín 
Bayès i del centre 
cívic Can Baruta 

202110027706 21/Y/307215 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 25,00 70,00 

Ajuntament 
de Cabrera 
de Mar 

P0802900A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Caldera de Biomassa 
per la Zona Educativa 

del Pla de l'Avellà 
202110027672 21/Y/306419 3500 0 3.500,00 25,00 35,00 10,00 70,00 

Ajuntament 
de Rellinars P0817800F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació 
fotovoltaica a la 
coberta plana de 

l'annex del pavelló per 
abastir edificis 

municipals 

202110029417 21/Y/306406 1800 0 1.800,00 35,00 25,00 10,00 70,00 

Ajuntament 
de Casserres P0804800A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudi per la millora 
de l'eficiència i 

l'estalvi energètic a la 
Zona Esportiva de 

Casserres 

202110028992 21/Y/306411 2819,3 0 2.819,30 30,00 10,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
d'Olivella P0814700A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Mesures d'estalvi 
energètic i energia 

renovables a l'edifici 
de l'Ajuntament (casc 

antic). 

202110027367 21/Y/306458 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 20,00 70,00 

Ajuntament 
de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte per la 
instal·lació d'una 

caldera de biomassa 
al pavelló municipal 

202110027095 21/Y/306420 2500 0 2.500,00 25,00 30,00 15,00 70,00 
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Ajuntament 
de Masquefa P0811800B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte de planta 
fotovoltaica per 
autoconsum en 
edificis públics 

202110023284 21/Y/306481 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 25,00 70,00 

Ajuntament 
de Santa 
Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte per la 
instal·lació d'una 

caldera de biomassa 
a l'escola Antoni 

Gaudí 

202110023962 21/Y/307217 2500 0 2.500,00 10,00 30,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
de Gelida P0809000C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu de 
planta fotovoltaica per 

autoconsum en 
l'edifici de 

l'Ajuntament 

202110025009 21/Y/306471 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 25,00 70,00 

Ajuntament 
de Montseny P0813600D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Mesura per a 
l'eficiència energètica 
Ajuntament Montseny 

202110026079 21/Y/306401 1800 0 1.800,00 35,00 20,00 15,00 70,00 

Ajuntament 
de Polinyà P0816600A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte d'instal·lació 
fotovoltaica al Roure. 202110020573 21/Y/306485 1800 0 1.800,00 20,00 25,00 25,00 70,00 

Ajuntament 
de 
Vallgorguina 

P0829500H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Caldera de biomassa 
camp de futbol 202110019429 21/Y/306422 2500 0 2.500,00 25,00 30,00 15,00 70,00 

Ajuntament 
de Santa 
Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic compartit a 
la pista esportiva 

202110020359 21/Y/306413 1800 0 1.800,00 30,00 25,00 15,00 70,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 
Punt. 
Total 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'una instal·lació 
d’autoconsum a 
l'EDAR de Vic 

202110017475 21/Y/307223 1800 0 1.800,00 5,00 35,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudi de l'enllumenat 
públic 202110016212 21/Y/306421 5000 0 5.000,00 25,00 30,00 15,00 70,00 

Ajuntament 
de Sant 
Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i 
les energies 
renovables   

202110012938 21/Y/306418 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 20,00 70,00 

Ajuntament 
d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte de millora 
energètica a les 

escoles bressol dels 
Colors i Maricel  

202110053991 21/Y/307281 4000 0 4.000,00 10,00 30,00 25,00 65,00 

Ajuntament 
de Berga P0802200F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudis de millora 
energètica de centres 

educatius 
202110053290 21/Y/307283 2819,3 0 2.819,30 10,00 30,00 25,00 65,00 

Ajuntament 
de Mataró P0812000H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació de plantes 
fotovoltaiques 
d'autoconsum 

compartit amb la 
ciutadania 

202110032299 21/Y/307304 1800 0 1.800,00 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Torelló P0828500I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
planta fotovoltaica 

autoconsum compartit 
zona esportiva 

202110030695 21/Y/307302 1800 0 1.800,00 10,00 25,00 30,00 65,00 
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Ajuntament 
del Pont de 
Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació de 
plaques 

fotovoltaiques a 
l'Institut Escola i a la 

Sala Polivalent 

202110030284 21/Y/307253 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Enllumenat públic 
priorització de les 

actuacions  
202110030278 21/Y/307319 9981,4 8166,6 18.148,00 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Gurb P0809900D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte plaques 
edifici CAP de Gurb 202110031556 21/Y/307242 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
dels Hostalets 
de Pierola 

P0816100B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte 
d'autoconsum 
compartit amb 

compensació- Edifici 
Ajuntament 

202110029796 21/Y/307278 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
de Martorelles P0811400A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
caldera biomassa 

escola Simeó Rabasa 
202110027092 21/Y/307245 2500 0 2.500,00 25,00 10,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Fogars de 
la Selva 

P0808100B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Programa de reducció 
d'emissions 202110028458 21/Y/307225 1800 0 1.800,00 30,00 25,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte instal·lació 
solar fotovoltaica 
Brigada d'Obres i 
Jardineria 100kW 

202110028847 21/Y/307307 1800 0 1.800,00 0,00 35,00 30,00 65,00 
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Ajuntament 
del Masnou P0811700D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció projecte 
executiu planta FV 
coberta complex 

esportiu 

202110029486 21/Y/307322 1800 0 1.800,00 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant Pere 
de 
Riudebitlles 

P0823200A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudi per la millora 
de l'eficiència 

energètica i l'estalvi 
energètic de 

l'Ajuntament i la Llar 
d'Infants  municipal de 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

202110029367 21/Y/307230 2819,3 0 2.819,30 30,00 10,00 25,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu per 
a la instal·lació de 

plaques 
fotovoltaiques per 

autoconsum al sostre 
edifici aj. 

202110028578 21/Y/307294 1800 0 1.800,00 10,00 25,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Cardona P0804600E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Millora de l'eficiència i 
estalvi energètic al 

pavelló municipal de 
Cardona 

202110028420 21/Y/307240 2819,3 0 2.819,30 25,00 10,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Santa 
Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte instal·lació 
planta fotovoltaica  al 

Centre Cívic la 
Vinícola 

202110023865 21/Y/307299 1800 0 1.800,00 10,00 25,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de 
Calldetenes 

P0822400H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic al centre 
de serveis 

202110023944 21/Y/307238 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 15,00 65,00 
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Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció projecte 
executiu de 

fotovoltaica Escola 
Falguera per una 

comunitat energètica 
ciutadana 

202110025441 21/Y/307311 1800 0 1.800,00 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant Joan 
de Vilatorrada 

P0822500E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
d'una instal·lació 
fotovoltaica per 
autoconsum a 

l'Escola Joncadella 

202110022414 21/Y/307297 1800 0 1.800,00 10,00 25,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Vilafranca 
del Penedès 

P0830600C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació FV amb 
autoconsum compartit 

al pavelló firal 
202110022633 21/Y/307317 1800 0 1.800,00 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Balsareny P0801800D 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació 
fotovoltaica edifici 
escola Guillem de 

Balsareny 

202110022259 21/Y/307235 1800 0 1.800,00 25,00 15,00 25,00 65,00 

Ajuntament 
de Rubí P0818300F 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Autoconsum 
compartit 

dependències 
municipals 

202110020672 21/Y/307309 1800 0 1.800,00 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Parets del 
Vallès 

P0815800H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte d'instal·lació 
fotovoltaica a Can 

Rajoler 
202110020342 21/Y/307291 1800 0 1.800,00 10,00 25,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Malgrat de 
Mar 

P0810900A 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
planta fotovoltaica 
autoconsum edifici 

ajuntament 

202110019484 21/Y/307289 1800 0 1.800,00 10,00 25,00 30,00 65,00 
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Ajuntament 
de Sant Martí 
de Centelles 

P0822200B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum 

fotovoltaic a l'edifici 
de l'Ajuntament  

202110020426 21/Y/307228 0 1800 1.800,00 30,00 20,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
de Calella P0803500H 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció projecte 
executiu de plaques 
fotovoltaiques per 

autoconsum al Museu 
Arxiu 

202110020685 21/Y/307286 1800 0 1.800,00 10,00 25,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació 
fotovoltaica a la 

coberta de la Nau La 
Creueta per a 

autoconsum compartit 

202110017132 21/Y/307314 1800 0 1.800,00 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

projecte executiu 
millora eficiència 

energètica cobertes 
municipals amb 

plaques 
fotovoltaiques 

202110017094 21/Y/307233 1800 0 1.800,00 30,00 20,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 

Promoció de mesures 
per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Projecte executiu 
autoconsum la Pitota 202110016216 21/Y/307247 1800 0 1.800,00 25,00 25,00 15,00 65,00 
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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 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/o manca de recursos: 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT 
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1 
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2 
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Criteri 

3 
Punt. 
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Ajuntament de 
Tavertet P0828000J 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu autoconsum a 
l'Ajuntament de Tavertet 202110028892 35,00 25,00 0,00 60,00 

Ajuntament de Mura P0813800J 
Promoció de mesures per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les energies 
renovables 

Estudi millora eficiència 
energètica edifici de l'Ajuntament 202110024943 35,00 10,00 15,00 60,00 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages P0822900G 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Millora eficiència edifici 
Ajuntament de Sant Mateu de 

Bages 
202110014905 35,00 10,00 15,00 60,00 

Ajuntament de Figaró-
Montmany P0813300A 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció estudis millora de 
l'edifici i estalvi energètic de la 

sala polivalent 
202110030629 30,00 0,00 30,00 60,00 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat P0820300B 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Estudi eficiència energètica 
Ajuntament de Sant Climent de 

Llobregat 
202110051329 25,00 10,00 25,00 60,00 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines P0820900I 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Estudi per a la millora de 
l'eficiència energètica del Centre 

Cívic La Fonteta 
202110019969 20,00 10,00 30,00 60,00 

Ajuntament d'Arenys 
de Mar P0800600I 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de plantes 
fotovoltaiques per equipaments 

esportius a Arenys de Mar 
202110031720 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament de Berga P0802200F 
Promoció de mesures per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les energies 
renovables 

Projecte plaques fotovoltaiques 
per al Pavelló Nou de Berga 202110030001 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament de 
Corbera de Llobregat P0807100C 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 
202110032360 10,00 25,00 25,00 60,00 
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Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció de projecte per a la 
ubicació de planta fotovoltaica 
per autoconsum al CEIP "La 

Ginesta" 

202110030095 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament de Canet 
de Mar P0803900J 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció projecte executiu 
instal·lació planta fotovoltaica per 
autoconsum al CEIP Misericòrdia 

(Línia C) 

202110029673 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament 
d'Argentona P0800900C 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Actualització  d'inventari i estudi 
d'eficiència energètica 

enllumenat públic 
202110028446 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès P0813500F 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Instal·lació fotovoltaica al camp 
de futbol. 202110026753 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament de la 
Garriga P0808700I 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte per a la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a la 

Biblioteca Municipal Núria Albó 
202110021898 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament de Premià 
de Dalt P0823000E 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu planta 
fotovoltaica escola Marià Manent 

de Premià de Dalt 
202110018056 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui P0803300C 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures 
d'eficiència energètica, estalvi i 
energies renovables Caldes de 

Montbui 

202110015397 10,00 20,00 30,00 60,00 

Mancomunitat 
Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

P0800008E 
Promoció de mesures per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les energies 
renovables 

Redacció de projecte executiu 
d'instal·lació fotovoltaica a la 

planta de compostatge. 
202110028053 5,00 25,00 30,00 60,00 

Ajuntament de Vic P0829900J 
Promoció de mesures per a l'eficiència 

energètica, l'estalvi i les energies 
renovables 

Actualització inventari enllumenat 
públic 202110052370 0,00 30,00 30,00 60,00 
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Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca P0819500J 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 

LINIA E, Redacció d'estudis per 
la millora de l'eficiència i l'estalvi 

energètic dels equipaments 
públics locals 

202110023107 0,00 30,00 30,00 60,00 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 
Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles P0825600J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Estudi per a la millora d'eficiència 
energètica edifici ajuntament i annex. 202110053154 No assolir la puntuació 

mínima  

Ajuntament de Manlleu P0811100G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Escola Pompeu Fabra 202110051563 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Parets 
del Vallès P0815800H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Projectes executius de calderes o 
xarxes de calor de biomassa per la 

piscina municipal. 
202110030344 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons P0822000F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica estalvi i energies 

renovables - planta fotovoltaica 
poliesportiu 

202110032012 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Energia fotovoltaica als edificis 
municipals d'Olvan 202110031210 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Premià 
de Mar P0817100A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 
202110030930 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Gualba P0809600J 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Actualització inventari de l'enllumenat 
públic 202110032807 No assolir la puntuació 

mínima 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 
Ajuntament de Barberà 
del Vallès P0825200I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Projecte executiu xarxa calor biomassa 
(dependències municipals i tercers) 202110032465 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament del Masnou P0811700D 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció d'estudis per la millora de 
l'eficiència i l'estalvi energètic dels 

equipaments públics locals 
202110032158 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Vilassar 
de Mar P0821700B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Projecte executiu d'una planta 
fotovoltaica per autoconsum compartit 

al CEIP vaixell Burriac. 
202110031384 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Dotació de subministrament elèctric 
mitjançant energies renovables als 
equipaments del servei d’aigües de 

Pujalt 

202110030827 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Sant 
Celoni P0820100F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Actualització d'inventari i estudi 
d'eficiència energètica de l'enllumenat 

públic  
202110029883 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles P0825600J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
edifici ajuntament 202110026279 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Escola Bressol colors 202110026926 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Coberta fotovoltaica a la Biblioteca 
municipal per autoconsum en edificis 

públics locals 
202110028457 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Manresa P0811200E 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques a l'escola Sant Ignasi 202110028199 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Millora eficiència energètica 
Ajuntament i escola 202110027817 No assolir la puntuació 

mínima 
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Ajuntament de Granera P0809400E 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudi per a la millora tèrmica de 
l'edifici de l'Ajuntament i dels casal 202110027721 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Pineda 
de Mar P0816200J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Promoció de mesures per a l'eficiència 
energètica, l'estalvi i les energies 

renovables 
202110027407 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall P0822100D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Projecte per la millora de l'edifici i 
l'estalvi energètic dels vestidors del 

camp de futbol 
202110026312 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Vic P0829900J 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Redacció de projecte executiu 
d'autoconsum fotovoltaic a l'edifici de 

la Guàrdia Urbana 
202110025239 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Bigues i 
Riells P0802300D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Instal·lació de plaques fotovoltaiques al 
Camp de Futbol, Centre Cívic de 

Riells, Pavelló Municipal 
202110023307 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt P0810600G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Estudi de millora de l'eficiència 
energètica de l'Escola Bressol 

Palaudàries / Centre Cívic Palaudàries 
202110023405 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 
Parc Audiovisual Sostenible  202110024681 No assolir la puntuació 

mínima 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat P5800011H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Estudi i millora de d'eficiència 
energètica i estalvi enrgètic dels 

edificis NÚM. 1 i NÚM. 2 
202110025545 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Barberà 
del Vallès P0825200I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Obtenció projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica per 

autoconsum a l'edifici de la brigada 
municipal 

202110023016 No assolir la puntuació 
mínima 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes P0823100C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Instal·lació plaques fotovoltaiques al 
Pavelló de Ribes 202110023794 No assolir la puntuació 

mínima 
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Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada P0822500E 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Estudi per la millora de l'eficiència i 
l'estalvi energètic de l'edifici cal Gallifa 202110022397 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca P0819500J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Línia C, projectes executius plantes 
fotovoltaiques edificis municipals 202110021130 No assolir la puntuació 

mínima 

Ajuntament de Castellví 
de la Marca P0806400H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Instal·lació fotovoltaica escola el 
Castellot 202110020502 No assolir la puntuació 

mínima 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

P0800024B 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i les 
energies renovables 

Estudi fotovoltaic d'autoconsum a les 
instal·lacions de la Mancomunitat La 

Plana 
202110020351 No assolir la puntuació 

mínima 
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Setè. Sol·licituds desestimades per multiplicitat de sol·licituds 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Ajuntament de 
Figaró-Montmany P0813300A 

Redacció estudis per a la millora de 
l'edifici i l'estalvi energètic de 

l'Ajuntament 
202110030610 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany P0813300A Redacció estudis millora de l'edifici i 

estalvi energètic de la sala polivalent 202110019442 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat P0821000G 

Redacció projecte executiu de 
fotovoltaica Escola Falguera per una 

comunitat energètica ciutadana 
20210024882 

 
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 de recursos tècnics en matèria “d’Educació ambiental 
per la transició energètica”, 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. 2021/0007187).- 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. 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 
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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 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. 

 
5. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan. 

 
6. Amb posterioritat a la celebració de l’esmentada sessió de l’òrgan col·legiat, ha 

tingut entrada al Registre de la corporació, una petició de l’Ajuntament d’Alella 
(núm. PMT 202110025062), mitjançant la qual comunica via sol·licitud general la 
voluntat de no desenvolupar un dels projectes que havia sol·licitat dins del recurs, 
en concret el projecte 50/50 a l’escola La Serreta, i desenvolupar únicament el 
projecte Passa l’Energia a 5 equipaments municipals. 

 
7. Un cop valorada la sol·licitud, es constata que cal fer un nou informe d'instrucció per 

tal de proposar que es doni suport únicament a la part del projecte Passa l’Energia. 
 
8. En data 12 de maig de 2021, es constitueix una segona sessió de l’òrgan col·legiat 

de l’Àrea d’Acció Climàtica, 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 
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com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot 
procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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:  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 

Ens  NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi Xarxa Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Criteri 

1 

Punt. 
Criteri 

2 

Punt. 
Criteri 

3 

Punt. 
Criteri

4 
Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Lluçà 

P0810800
C 

Educació ambiental per 
la transició energètica 

Acompanyament educatiu 
del projecte A-prenem el 

Sol  
202110030421 21/Y/309905 1.966,47 50,00 5,00 15,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400
A 

Educació ambiental per 
la transició energètica 

A-prenem el Sol escola Les 
Pruneres 202110027222 21/Y/309904 1.966,47 50,00 5,00 15,00 10,00 80,00 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700
A 

Educació ambiental per 
la transició energètica 

Campanya d'estalvi 
energètic a l'escola El 

Morsell 
202110027066 21/Y/309901 2.480,40 50,00 5,00 15,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Seva 

P0826900
C 

Educació ambiental per 
la transició energètica 

A-prenem el Sol a l'Escola 
Farigola 202110025131 21/Y/309906 1.966,47 50,00 5,00 15,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
les Cabanyes 

P0802700
E 

Educació ambiental per 
la transició energètica A-prenem el Sol 202110027158 21/Y/309902 1.966,47 50,00 5,00 15,00 5,00 75,00 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300
B 

Educació ambiental per 
la transició energètica 

Suport a la difusió del 
projecte Aprenem al Sol a 

l'Escola Sant Vicenç 
202110028608 21/Y/309903 1.966,47 50,00 5,00 5,00 10,00 70,00 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700
B 

Educació ambiental per 
la transició energètica 

A L'AJUNTAMENT DE 
MOIÀ PASSEM L'ENERGIA  202110031563 21/Y/309900 7.700,00 20,00 15,00 15,00 10,00 60,00 

Ajuntament 
d'Alella P0800300F Educació ambiental per 

la transició energètica 

PASSA L'ENERGIA A 
DIVERSOS 

EQUIPAMENTS D'ALELLA 
202110025062 21/Y/309899 5.000,00 20,00 10,00 15,00 10,00 55,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I Educació ambiental per 

la transició energètica 

PROJECTE PASSA 
L'ENERGIA A VILANOVA I 

LA GELTRÚ  
202110030002 21/Y/309897 6.600,00 20,00 15,00 5,00 10,00 50,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100
E 

Educació ambiental per 
la transició energètica 

PASSA L'ENERGIA EN 
EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS  
202110023909 21/Y/309898 2.200,00 20,00 5,00 15,00 10,00 50,00 
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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 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: 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de 
Viladecans P0830200B Educació ambiental per 

la transició energètica 
Millora de la cultura energètica: espai 

VILAWATT de les escoles 202110032407 Obtenció de la puntuació mínima 
de 50 punts 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G Educació ambiental per 

la transició energètica Campanyes 50/50 per escoles 202110031967 Obtenció de la puntuació mínima 
de 50 punts 

Ajuntament de 
Balsareny P0801800D Educació ambiental per 

la transició energètica 
CAMPANYA ESTALVI ENERGÈTIC 

ESCOLA GUILLEM 202110031042 Obtenció de la puntuació mínima 
de 50 punts 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat P0820300B Educació ambiental per 

la transició energètica 
implantació 50/50 al CEIP de Sant 

Climent de Llobregat 202110025619 Obtenció de la puntuació mínima 
de 50 punts 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt P0810600G Educació ambiental per 

la transició energètica 
Projecte "Passa l'energia" a l'edifici 

principal de l'Ajuntament 202110023424 Obtenció de la puntuació mínima 
de 50 punts 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes P0823100C Educació ambiental per 

la transició energètica 
Campanyes 50/50 d’estalvi energètic a 

centres educatius 202110022195 Obtenció de la puntuació mínima 
de 50 punts 

Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H Educació ambiental per 

la transició energètica 
REDUCCIÓ CONSUM ELÈCTRIC I 

GAS ESCOLA VALLGORGUINA 202110019425 Obtenció de la puntuació mínima 
de 50 punts 

Ajuntament del Bruc P0802500I Educació ambiental per 
la transició energètica Campanya 50/50 Escola del Bruc 202110018580 Obtenció de la puntuació mínima 

de 50 punts 
Ajuntament de Sant 

Mateu de Bages P0822900G Educació ambiental per 
la transició energètica 

IMPLANTACIÓ DEL 50/50 AL CEIP 
SANT ESTEVE 202110011028 Obtenció de la puntuació mínima 

de 50 punts 
Ajuntament de Barberà 

del Vallès P0825200I Educació ambiental per 
la transició energètica 

CAMPANYES 50/50 A CENTRES 
EDUCATIUS AMB INSTAL·LACIONS FV 202110032481 Obtenció de la puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament de Ripollet P0817900D Educació ambiental per 
la transició energètica 

Estalvi energètic a l'Escola Tiana de la 
Riba 202110032364 Obtenció de la puntuació mínima 

de 50 punts 

Ajuntament de Gavà P0808800G Educació ambiental per 
la transició energètica 

Col·laboració Euronet 50/50, amb 
centres educatius públics 202110029033 Obtenció de la puntuació mínima 

de 50 punts 
Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F Educació ambiental per 

la transició energètica 
Projecte 50/50 Escoles Verdes 

Castelldefels  202110031232 Obtenció de la puntuació mínima 
de 50 punts 
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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.” 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió de 
comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica”, 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. 
2021/0008042).- 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. 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 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. 

 
5. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan. 

 
6. Posteriorment en data 14 de maig 2021 s’elabora un segon informe d’instrucció i en 

la mateixa data es constitueix novament l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 
Climàtica, el qual examina i valida l’esmentat informe i fa constar en acta estesa per 
la secretària de l’òrgan, que donat que per error no figurava la valoració correcta 
dels Ajuntaments d'Artés, Balenyà, Folgueroles, Sobremunt i Tona, tots ells passen 
de ser desestimats per menor valoració a desestimats per incompliment de 
requisits, al no arribar a la puntuació mínima requerida; amb la qual cosa es pot 
procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Import a 
2021 

Import a 
2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Madu
resa 

Punt. 
Treball 
Xarxa 

Punt. 
Tipus 
ens 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Puig-reig P0817400E 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Projecte 
Implementació 

Camp Solar FV al PI 
de Cal Vidal (Puig-

reig) 

202110031772 21/Y/306263 7500,00 2500,00 10.000,00 45,00 10,00 25,00 80,00 

Ajuntament de 
Saldes P0818900C 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Autosuficiència 
energètica 

comunitària del 
municipi de  Saldes 

- 1a fase 

202110030798 21/Y/306264 12000,00 4000,00 16.000,00 49,00 5,00 25,00 79,00 

Ajuntament de 
Mediona P0812100F 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Assessorament 
tècnic per la creació 
i manteniment d’una 

comunitat 
energètica 

202110032439 21/Y/306265 12000,00 4000,00 16.000,00 39,00 10,00 25,00 74,00 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Comunitat 
energètica de 

Bufalvent 
202110028186 21/Y/306266 12000,00 4000,00 16.000,00 51,00 15,00 5,00 71,00 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Suport a la creació 
de la  cooperativa 
de energia de Sant 

Pere de Torelló 

202110031976 21/Y/306267 7500,00 2500,00 10.000,00 30,00 15,00 25,00 70,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Import a 
2021 

Import a 
2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Madu
resa 

Punt. 
Treball 
Xarxa 

Punt. 
Tipus 
ens 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Constitució de la 
Comunitat 

Energètica Local de 
Terrassa 

202110024627 21/Y/306268 10500,00 3500,00 14.000,00 50,00 15,00 5,00 70,00 

Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Implantació d’una 
comunitat local 

d’energia d’àmbit 
municipal 

202110032479 21/Y/306270 9000,00 3000,00 12.000,00 49,00 10,00 10,00 69,00 

Ajuntament de 
Martorelles P0811400A 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Comunitat 
energètica 

d'autoconsum 
fotovoltaic compartit 
en polígon industrial 

de Martorelles 

202110027082 21/Y/306269 3750,00 1250,00 5.000,00 29,00 15,00 25,00 69,00 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Promoció 
d’habitatges públics 
amb autoconsum 

compartit 

202110022636 21/Y/306272 4500,00 1500,00 6.000,00 43,00 15,00 10,00 68,00 

Ajuntament de 
Viladecavalls P0830100D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Comunitat 
energètica 

d'autoconsum 
fotovoltaic compartit 

en polígons 
industrials de 
Viladecavalls 

202110020366 21/Y/306271 3825,00 1275,00 5.100,00 28,00 15,00 25,00 68,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Import a 
2021 

Import a 
2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Madu
resa 

Punt. 
Treball 
Xarxa 

Punt. 
Tipus 
ens 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Cobertes 
fotovoltaiques 
industrials i de 
serveis per a 

comunitat 
energètica local 
Sant Feliu de Ll. 

202110025080 21/Y/306274 11250,00 3750,00 15.000,00 41,00 15,00 10,00 66,00 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Comunitat ciutadana 
d’energia SPM la 

Granja 
202110017134 21/Y/306273 7500,00 2500,00 10.000,00 41,00 15,00 10,00 66,00 

Ajuntament de 
Mataró P0812000H 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Comunitat 
energètica local 202110032304 21/Y/306281 10500,00 3500,00 14.000,00 45,00 15,00 5,00 65,00 

Ajuntament de 
Viladecans P0830200B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Creació de 
comunitats 

energètiques locals 
a Viladecans 

202110032110 21/Y/306279 10500,00 3500,00 14.000,00 45,00 15,00 5,00 65,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Fase II. Execució 
pla de transició 

energètica local per 
polígons 

202110030050 21/Y/306280 6750,00 2250,00 9.000,00 45,00 15,00 5,00 65,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Import a 
2021 

Import a 
2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Madu
resa 

Punt. 
Treball 
Xarxa 

Punt. 
Tipus 
ens 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Comunitat local 
energètica de 

generació i consum 
a Santa Maria de 

Miralles 

202110026883 21/Y/306275 4500,00 1500,00 6.000,00 40,00 0,00 25,00 65,00 

Ajuntament de 
Vic P0829900J 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Comunitat 
energètica 

Ajuntament de Vic - 
Consell Comarcal 

d'Osona 

202110025680 21/Y/306278 7500,00 2500,00 10.000,00 40,00 15,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
d'Argençola P0800800E 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Posada en marxa 
d’una comunitat 
energètica local  

202110021395 21/Y/306276 4425,00 1475,00 5.900,00 25,00 15,00 25,00 65,00 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 

Gestió de comunitats 
energètiques o 

mecanismes similars 
per la transició 

energètica 

Finançament 
col·lectiu pel 

projecte fotovoltaic 
d'autoconsum 

compartit de l'Escola 
Canigó 

202110022279 21/Y/306277 4500,00 1500,00 6.000,00 35,00 15,00 15,00 65,00 
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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 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: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de Premià 
de Mar P0817100A Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 

Gestió de comunitats 
energètiques o mecanismes 

similars per la transició 
energètica 

202110031024 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 
Coberta pista can serra, 

bombes pous 202110031974 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera P0825900D Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 

Comunitat energètica de 
l'envelat - Santa Maria de 

Palautordera 
202110032285 No assolir la puntuació 

mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de Fogars 
de la Selva P0808100B Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica Green Park de croda Iberica 202110032075 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de la Nou 
de Berguedà P0814100D Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica Fem comunitat energètica 202110032440 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 
Gestió d'una comunitat 

energètica a Cantonigròs 202110032493 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament del 
Masnou P0811700D Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica Comunitats energètiques 202110029488 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès P0813500F Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 
Comunitat energètica Escola 

Palau d'Ametlla. 202110026745 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de 
Granollers P0809500B Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 

Autoconsum compartit entre 
l'equipament poliesportiu de 
Can Bassa i el seu entorn 

immediat. 

202110022883 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament d'Alella P0800300F Gestió de comunitats energètiques o 
mecanismes similars per la transició energètica 

Gestió de comunitats 
energètiques o mecanismes 

similars per la transició 
energètica 

202110022202 No assolir la puntuació 
mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires P0820700C Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 
Comunitat energètica local al 
Polígon Industrial Sesrovires 202110021955 No assolir la puntuació 

mínima requerida de 65 punts 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 
Ajuntament de Caldes 
de Montbui P0803300C Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 

Gestió de comunitats 
energètiques Caldes de 

Montbui 
202110014397 No assolir la puntuació 

mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de Tona P0828300D Gestió de comunitats energètiques o 
mecanismes similars per la transició energètica 

Autoconsum compartit entre 
equipaments municipals i 

ciutadania 
202110015836 No assolir la puntuació 

mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de 
Sobremunt P0827100I Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 

Comunitat de transició 
energètica i d'autoconsum 

col·lectiu de Sobremunt 
202110029559 No assolir la puntuació 

mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de 
Balenyà P0801700F Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 

Autoconsum compartit entre 
equipaments municipals i 

ciutadania de Balenyà 
202110021452 No assolir la puntuació 

mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament de 
Folgueroles P0808200J Gestió de comunitats energètiques o 

mecanismes similars per la transició energètica 

Comunitat energètica de la 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum del Poliesportiu 
202110027843 No assolir la puntuació 

mínima requerida de 65 punts 

Ajuntament d'Artés P0801000A Gestió de comunitats energètiques o 
mecanismes similars per la transició energètica Artés amb energia 202110021045 No assolir la puntuació 

mínima requerida de 65 punts 
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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.” 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Planificació per a 
la transició energètica i el clima”, 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. 2021/0008043).- 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos 

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 
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- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 

amb l’article 17 del règim de la convocatòria. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan. 

 
6. Posteriorment en data 14 de maig 2021 s’elabora un segon informe d’instrucció i en 

la mateixa data es constitueix novament l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 
Climàtica, el qual examina i valida l’esmentat informe i fa constar en acta estesa per 
la secretària de l’òrgan, que en el primer informe per error no figurava la valoració 
correcta dels Ajuntaments de Puig-reig i Vilanova i la Geltrú, que continuen 
igualment desestimats per menor valoració i/o manca de recursos; amb la qual cosa 
es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
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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 els recursos tècnics 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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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Implicació 

Punt. 
Comp. 

Punt. 
Xarxa 

Punt. 
Total 

Consell 
Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Pla de sostenibilitat del 
Garraf 202110030936 21/Y/306284 5200 7800 13.000,00 65,00 25,00 8,00 98,00 

Ajuntament de 
Santpedor P0819100I 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

 Redactar un Pla d'Acció 
per l'Energia Sostenible i 

el Clima, (PAESC) 
202110026457 21/Y/306283 2320 3480 5.800,00 65,00 25,00 8,00 98,00 

Ajuntament de 
Taradell P0827800D 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Pla estratègic 
d'implementació 
d'instal·lacions 

d'autoconsum als polígons 
industrials 

202110011860 21/Y/306282 2040 3060 5.100,00 65,00 25,00 8,00 98,00 

Ajuntament de 
les Cabanyes P0802700E 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Pla d'Acció per l'Energia 
Sostenible i el Clima  202110030870 21/Y/306285 2320 3480 5.800,00 60,00 25,00 5,00 90,00 

Consell 
Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Planificació per la 
Transició Energètica i el 
Clima al Baix Llobregat 

202110024355 21/Y/306286 4400 6600 11.000,00 65,00 15,00 8,00 88,00 

Ajuntament de 
Calaf P0803100G 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Pla d'Acció per l'Energia 
Sostenible i el Clima de 

Calaf 
202110026706 21/Y/306288 2360 3540 5.900,00 65,00 10,00 8,00 83,00 

Ajuntament de 
Casserres P0804800A 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 
PAESC de Casserres 202110019164 21/Y/306287 2320 3480 5.800,00 65,00 10,00 8,00 83,00 

Ajuntament de 
Castellfollit del 
Boix 

P0805800J 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Plans de transició 
energètica locals vinculats 

al PAESC 
202110022472 21/Y/306290 2320 3480 5.800,00 55,00 25,00 0,00 80,00 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Diagnosi per avaluar 
l'estat de la biodiversitat 

de Vilafranca del Penedès 
202110022630 21/Y/306291 2400 3600 6.000,00 60,00 10,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Montclar P0812900I 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Elaboració del PAESC de 
Montclar 202110015318 21/Y/306289 2320 3480 5.800,00 55,00 25,00 0,00 80,00 

Ajuntament de P0815800H Planificació per a la Redacció de PAESC 202110031996 21/Y/306296 2800 4200 7.000,00 60,00 10,00 8,00 78,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Implicació 

Punt. 
Comp. 

Punt. 
Xarxa 

Punt. 
Total 

Parets del 
Vallès 

transició energètica 
i el clima 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Estudi potencial FV 
domèstic a Vacarisses 202110031950 21/Y/306295 2200 3300 5.500,00 45,00 25,00 8,00 78,00 

Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Actualització del PAES al 
PAESC del municipi de 

l'Esquirol 
202110031482 21/Y/306292 2320 3480 5.800,00 60,00 10,00 8,00 78,00 

Ajuntament de 
Martorelles P0811400A 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Estudi potencial 
autoconsum FV domèstic 
al municipi de Martorelles 

202110027035 21/Y/306293 2000 3000 5.000,00 45,00 25,00 8,00 78,00 

Ajuntament de 
Moià P0813700B 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del Pla d'Acció 
per a l'Energia Sostenible i 

el Clima (PAESC) 
202110027632 21/Y/306294 2400 3600 6.000,00 60,00 10,00 8,00 78,00 

Ajuntament 
d'Argençola P0800800E 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima 
202110023799 21/Y/306298 2360 3540 5.900,00 60,00 10,00 5,00 75,00 

Ajuntament de 
Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 
Redacció del PAESC 202110015208 21/Y/306297 2360 3540 5.900,00 50,00 25,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC de 
Sant Julià de Vilatorta 202110032671 21/Y/306305 2320 3480 5.800,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Torelló P0828500I 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC de 
Torelló 202110031503 21/Y/306311 2400 3600 6.000,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Seva P0826900C 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Actualització del PAES al 
PAESC del municipi de 

Seva 
202110027436 21/Y/306306 2360 3540 5.900,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Roda de Ter P0818200H 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Actualització del PAES al 
PAESC del municipi de 

Roda de Ter 
202110026017 21/Y/306309 2320 3480 5.800,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC a 
Calldetenes 202110023942 21/Y/306303 2360 3540 5.900,00 55,00 10,00 8,00 73,00 
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Ens  NIF Recurs Actuació Num. PMT Codi Xarxa Import 
a 2021 

Import 
a 2022 

Aportació 
DIBA € 

Punt. 
Implicació 

Punt. 
Comp. 

Punt. 
Xarxa 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció actualització del 
PAESC de Sant Quirze de 

Besora 
202110025381 21/Y/306302 2320 3480 5.800,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Actualització del PAES a 
PAESC al municipi de 

Gurb 
202110024707 21/Y/306304 2400 3600 6.000,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Balenyà P0801700F 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC de 
Balenyà 202110021402 21/Y/306307 2320 3480 5.800,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC de 
Sant Feliu de Codines  202110019966 21/Y/306308 2400 3600 6.000,00 40,00 25,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 
del Grau 

P0819800D 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC de 
Sant Bartomeu del Grau 202110017445 21/Y/306300 2320 3480 5.800,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Tona P0828300D 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Pla de Transició 
Energètica Municipal 202110015823 21/Y/306310 2400 3600 6.000,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament de 
Tavèrnoles P0827500J 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC de 
Tavèrnoles 202110015597 21/Y/306299 2320 3480 5.800,00 55,00 10,00 8,00 73,00 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Pla d'acció per a l'energia 
sostenible i el clima 

(PAESC) 
202110030347 21/Y/306312 2360 3540 5.900,00 47,00 25,00 0,00 72,00 

Ajuntament 
d’Olost P0814800I 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC 
d'Olost 202110017539 21/Y/306301 2320 3480 5.800,00 55,00 10,00 8,00 73,00 
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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 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/o manca de recursos: 
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Ens  NIF Recurs  Actuació Núm. PMT Punt. 
Implicació 

Punt. 
Compromís 

Punt. 
Xarxa 

Punt. 
Total 

Ajuntament de 
Gallifa P0808600A 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC per al 
municipi de Gallifa 202110029270 45,00 25,00 0,00 70,00 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
del Penedès i 
Garraf 

P0800008E 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redactar un pla d'adaptació al 
canvi climàtic en l'àmbit del Garraf. 202110028239 37,00 25,00 8,00 70,00 

Ajuntament de 
Puig-reig P0817400E 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Estudi de viabilitat d'una comunitat 
energètica al municipi de Puig-reig 202110031782 35,00 25,00 8,00 68,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Fase I. Pla de transició energètica 
local per polígons.  202110030224 55,00 5,00 8,00 68,00 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Estudi de potencial d'energia 
fotovoltaica a Sant Celoni i la 

Batllòria 
202110029882 45,00 15,00 8,00 68,00 

Consell 
Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Estudi estratègic per a la transició 
energètica al Vallès Occidental 202110029834 50,00 10,00 8,00 68,00 

Ajuntament 
d'Alella P0800300F 

Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Planificació per a la transició 
energètica i el clima 202110022257 35,00 25,00 8,00 68,00 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de 
Premià de Mar P0817100A Planificació per a la transició 

energètica i el clima 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 202110031040 No assolir la puntuació mínima requerida de 
65 punts 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F Planificació per a la transició 
energètica i el clima 

Planificació per a la transició 
energètica i el clima 202110032019 No han fet el seguiment del PAES que era 

condició necessària per sol·licitar el recurs 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 
Bages 

P0821200C Planificació per a la transició 
energètica i el clima Redacció PAESC 202110032576 

No estar adherits al Pacte de les Alcaldies 
amb data posterior a 1 de novembre de 2015, 

condició necessària per sol·licitar el recurs 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia P0802800C Planificació per a la transició 

energètica i el clima Redacció del PAESC 202110030403 No han fet el seguiment del PAES que era 
condició necessària per sol·licitar el recurs 

Ajuntament de 
Mataró P0812000H Planificació per a la transició 

energètica i el clima 

Estudi consums energètics 
activitats i possibilitats 

d’autoconsum 
202110032352 No assolir la puntuació mínima requerida de 

65 punts 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès P0825200I Planificació per a la transició 

energètica i el clima 

Suport disseny Agència Local 
d'energia i formació dels seus 

membres 
202110032468 No assolir la puntuació mínima requerida de 

65 punts 

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 

P0813500F Planificació per a la transició 
energètica i el clima Redacció del PAESC 202110028688 

No estar adherits al Pacte de les Alcaldies 
amb data posterior a 1 de novembre de 2015, 

condició necessària per sol·licitar el recurs 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat P0814600C Planificació per a la transició 

energètica i el clima 

Estudi de potencial d'energies 
renovables (fotovoltaica) en el 

municipi i avaluació dels 
mecanismes organitzatius 
potencials per a la seva 

implantació 

202110028747 No assolir la puntuació mínima requerida de 
65 punts 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt P0810600G Planificació per a la transició 

energètica i el clima Actualització del PAESC 202110023411 
No estar adherits al Pacte de les Alcaldies 

amb data posterior a 1 de novembre de 2015, 
condició necessària per sol·licitar el recurs 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G Planificació per a la transició 

energètica i el clima 

Elaboració de plans d'acció 
contra el canvi climàtic (plans 

d'acció per a l'energia 
sostenible i el clima 

202110021307 
No estar adherits al Pacte de les Alcaldies 

amb data posterior a 1 de novembre de 2015, 
condició necessària per sol·licitar el recurs 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C Planificació per a la transició 

energètica i el clima Redacció PAESC de Lluçà 202110020997 No han fet el seguiment del PAES que era 
condició necessària per sol·licitar el recurs 

 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i procedir, en conseqüència, al 
seu arxiu: 
 

Ens destinatari NIF Recurs Actuació  Núm. registre PMT Tipus de desistiment 

Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt P0816400F 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima 

Planificació transició 
energètica i clima 202110031774 Tàcit, per falta de resposta dins termini 

d'un requeriment d'esmena 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 
Planificació per a la 

transició energètica i el 
clima 

Pla de transició energètica 
d'Olvan 202110032460 Tàcit, per falta de resposta dins termini 

d'un requeriment d'esmena 
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Ens destinatari NIF Recurs Actuació  Núm. registre PMT Tipus de desistiment 

Ajuntament 
d'Olivella P0814700A 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima 

Pla de transició energètica 
municipal d'Olivella 202110027379 Tàcit, per falta de resposta dins termini 

d'un requeriment d'esmena 

Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima 

Redacció del PAESC de 
Castellbisbal 202110026927 Tàcit, per falta de resposta dins termini 

d'un requeriment d'esmena 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima 

Pla d'acció contra el canvi 
climàtic a Tordera. 

Adaptació i mitigació a 
escala local 

202110029689 Explícit 

Ajuntament de 
Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 
Planificació per a la 

transició energètica i el 
clima 

Promoció del consum 
energètic baix en carboni 

en l'àmbit domiciliari 
202110024034 Tàcit, per falta de resposta dins termini 

d'un requeriment d'esmena 

Ajuntament de 
Berga P0802200F 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima 

Elaboració del pla d'acció 
contra el canvi climàtic - 

PAESC 
202110024508 Tàcit, per falta de resposta dins termini 

d'un requeriment d'esmena 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui P0803300C 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima 

Projecte instal·lació FV 
camp de futbol i Projecte 

FV de la zona verda 
Polígon industrial La Borda 

202110015390 Tàcit, per falta de resposta dins termini 
d'un requeriment d'esmena 
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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.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics per a l’estudi de la qualitat de 
l’aire, 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. 2021/0005087).- 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. 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. 

 
5. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. En data 17 de maig de 2021, el cap de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió 

Ambiental, emet informe explicatiu en el que aclareix que s’han rebut 45 sol·licituds, 
i s’han aplicat els mateixos criteris de valoració per a totes, agrupant-les en 8 grups, 
d’acord amb les 8 tipologies diferents d’estudi, i dins de cada tipologia, s’han 
ordenat per ordre de puntuació i s’han anat estimant fins a l’exhauriment dels 
recursos disponibles. Finalment explica que només en dos tipus d’estudi no s’han 
pogut atendre totes les sol·licituds rebudes per manca de recursos: els estudis de la 
qualitat de l’aire mitjançant una unitat mòbil, atès que només es disposa de 3 unitats 
mòbils i les mesures duren uns 2 mesos, i els estudis de partícules mitjançant un 
analitzador automàtic, atès que es disposa només de 2 equips de mesura i els 
estudis duren 1 any aproximadament. En els altres casos s’ha considerat que es 
podran realitzar tots els estudis sol·licitats. 

 
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 els recursos tècnics 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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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 1 Puntuació 2 Puntuació 3 Puntuació 4 Puntuació 

Total 
Ajuntament de 

Badalona P0801500J Estudis de la 
qualitat de l’aire 

Estudi qualitat aire 
unitat mòbil 202110023506 21/Y/307536 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament de 
Balenyà P0801700F Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi partícules 

captadors alt volum 202110025718 21/Y/307499 0,00 30,00 0,00 20,00 50,00 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Elaboració protocol 

episodis 202110023046 21/Y/307532 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

de partícules 202110026212 21/Y/307494 30,00 10,00 0,00 0,00 40,00 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110027684 21/Y/307489 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110027689 21/Y/307487 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A Estudis de la 
qualitat de l’aire 

Estudi qualitat aire 
unitat mòbil 202110024308 21/Y/307510 30,00 30,00 20,00 0,00 80,00 

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
P0808500C Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

partícules 202110023807 21/Y/307519 30,00 10,00 0,00 20,00 60,00 

Ajuntament de 
Gavà P0808800G Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110029013 21/Y/307483 30,00 10,00 20,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
la Llagosta P0810400B Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil i 202110022994 21/Y/307492 0,00 30,00 20,00 0,00 50,00 

Ajuntament de 
Martorelles P0811400A Estudis de la 

qualitat de l’aire 

estudi partícules 
analitzador 
automàtic 

202110028533 21/Y/307482 0,00 10,00 20,00 20,00 50,00 

Ajuntament de 
les Masies de 

Voltregà 
P0811600F Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110025743 21/Y/307503 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
Mataró P0812000H Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

de partícules 202110032287 21/Y/307479 30,00 20,00 0,00 0,00 50,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 1 Puntuació 2 Puntuació 3 Puntuació 4 Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès P0812300B Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110028748 21/Y/307486 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès P0812300B Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110028754 21/Y/307485 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
P0812400J Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

de partícules 202110019558 21/Y/307544 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament de 
Muntanyola P0812800A Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi partícules i 

BaP 202110024381 21/Y/307517 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
Pallejà P0815600B Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

de partícules 202110009844 21/Y/307556 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 

Ajuntament de 
Puig-reig P0817400E Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110024344 21/Y/307513 0,00 30,00 0,00 20,00 50,00 

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D Estudis de la 

qualitat de l’aire 

Estudi de partícules 
analitzador 

automàtic i estudi 
dels nivells de 

benzè 

202110020865 21/Y/307491 30,00 30,00 20,00 20,00 100,00 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110026549 21/Y/307490 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
P0819500J Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

de partícules 202110021568 21/Y/307540 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
P0819600H Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110028557 21/Y/307481 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B Estudis de la 
qualitat de l’aire 

Estudi qualitat aire 
unitat mòbil 202110029521 21/Y/307496 30,00 30,00 0,00 20,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí P0821600D Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

de partícules 202110023050 21/Y/307528 30,00 30,00 20,00 20,00 100,00 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110032548 21/Y/307477 0,00 30,00 0,00 20,00 50,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Puntuació 1 Puntuació 2 Puntuació 3 Puntuació 4 Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar P0823500D Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110027456 21/Y/307488 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
P0826500A Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

de partícules 202110023562 21/Y/307524 0,00 30,00 0,00 20,00 50,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Mesures puntuals 

de partícules 202110020118 21/Y/307548 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma 

de Cervelló 
P0824400F Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110019269 21/Y/307551 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C Estudis de la 
qualitat de l’aire 

Anàlisi de l’NO2 a 
diversos punts i 

mesures puntuals 
de partícules 

202110030924 21/Y/307478 30,00 10,00 20,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B Estudis de la 

qualitat de l’aire 

Estudi qualitat aire 
unitat mòbil i estudi 

partícules 
analitzador 
automàtic 

202110018198 21/Y/307493 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Santa Susanna P0826100J Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110030675 21/Y/307480 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110015288 21/Y/307554 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110015400 21/Y/307553 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 

Ajuntament de 
Vic P0829900J Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Anàlisi de l’NO2 a 

diversos punts 202110025155 21/Y/307515 30,00 30,00 0,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Vic P0829900J Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110025668 21/Y/307507 30,00 30,00 0,00 20,00 80,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I Estudis de la 

qualitat de l’aire 
Estudi dels nivells 

de benzè 202110030028 21/Y/307484 30,00 20,00 0,00 0,00 50,00 
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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 en el període 

d’entre 1 a 2 anys des de la data d’estimació de la sol·licitud. 
3. A partir del lliurament definitiu, no 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: 
 
Nom de 
l’actuació Recursos previstos 

Estudi qualitat 
aire unitat mòbil 

Equips emprats: instal·lació durant 2 mesos d’una unitat mòbil 
(UM) de contaminació atmosfèrica al municipi. Dedicació durant 1 
mesos d'1 tècnic superior per fer el manteniment i la instal·lació 
de la UM, la validació dels resultats i l’elaboració de l’informe. 
L’ajuntament facilitarà l’espai d’ubicació de la UM i la seva 
connexió a la xarxa elèctrica. 

Anàlisi de l’NO2 
a diversos punts 

Equips emprats: diversos tubs de difusió passiva durant 3 
setmanes. Dedicació durant 10 dies d'1 tècnic superior i 2 dies 
d’un tècnic auxiliar per fer la instal·lació dels tubs, l'avaluació dels 
resultats i l’elaboració de l’informe. L’ajuntament acompanyarà a 
fer la instal·lació i la desinstal·lació dels tubs de difusió passiva 
als diversos punts de mesura acordats. Prèviament l’ajuntament 
facilitarà un mapa indicant els punts on es volen fer les mesures. 
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Nom de 
l’actuació Recursos previstos 

Mesures 
puntuals de 
partícules 

Equips emprats: 1 o 2 analitzadors portàtils de partícules durant 2 
o 4 dies. Dedicació durant 10 dies d'1 tècnic superior per fer les 
mesures de camp, l'avaluació dels resultats i l’elaboració de 
l’informe. 

Estudi partícules 
analitzador 
automàtic 

Equips emprats: instal·lació entre 6 i 12 mesos d’un analitzador 
automàtic de partícules, i instal·lació durant 4 mesos d'un 
analitzador manual de partícules al municipi. Dedicació durant 1 
mes d'1 tècnic superiors per fer el manteniment i la instal·lació de 
la Unitat, la validació dels resultats i l’elaboració de l’informe, i 
dedicació durant 2 setmanes d'un tècnic auxiliar per la pressa de 
mostres de l'analitzador manual i validació dels resultats. 
L’ajuntament facilitarà la instal·lació de l’equip en el punt de 
mesura i la connexió a la xarxa elèctrica. 

Estudi partícules 
captador alt 
volum 

Equips emprats: captador d’alt volum entre 2 i 12 mesos. Per a 
l’anàlisi dels filtres. Equips emprats: Equipament divers del 
Laboratori de Medi Ambient. Per cada 30 filtres, dedicació d'1 dia 
d'un tècnic auxiliar, pel seu condicionament previ i posterior, la 
seva tramesa i recepció, i les altres gestions associades a 
l'anàlisi. Per l’elaboració de l’informe. Dedicació durant 10 dies d'1 
tècnic superior per fer l'avaluació dels resultats i l’elaboració de 
l’informe. L’ajuntament facilitarà la instal·lació de l’equip en el punt 
de mesura i la connexió a la xarxa elèctrica. L’ajuntament 
renovarà cada dia de mesura el filtre de partícules. 

 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Puntuació 1 Puntuació 2 Puntuació 3 Puntuació 4 Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall P0810700E Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudi de partícules 
analitzador 
automàtic 

202110016262 0,00 10,00 0,00 20,00 30,00 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110016619 0,00 10,00 0,00 20,00 30,00 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110028725 0,00 20,00 20,00 0,00 40,00 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudi qualitat aire 
unitat mòbil 202110014137 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110026450 0,00 20,00 20,00 0,00 40,00 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110021606 0,00 10,00 0,00 20,00 30,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi qualitat aire 

unitat mòbil 202110018058 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 
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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.”  

 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos materials en matèria de “Cessió de 
bicicletes elèctriques”, 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. 2021/0005582).- 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. 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. 
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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. La puntuació mínima que cal assolir per a poder accedir al recurs és de 50 punts. 

Les sol·licituds que no assoleixin aquesta puntuació mínima es desestimaran. En 
cas d’empat en les puntuacions obtingudes es prioritzaran els ens locals de menor 
població. 
 

6. En data 28 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 
Climàtica, 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos materials 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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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Aport. 
DIBA (€) 

Unitats 
sol·lic. 

Unitats 
conced Hab. Grau 

cont. 
Treball 
Xarxa Pob. Punt. 

Total 

Ajuntament d'Avià P0801100I Material Cessió de bicicletes 
elèctriques 202110023521 21/Y/302334 1.450,79 € 1 1 2.220 40 20 20 80 

Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110031435 21/Y/302335 1.450,79 € 2 1 2.186 40 20 20 80 

Ajuntament de 
Saldes P0818900C Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110031169 21/Y/302337 1.450,79 € 2 1 278 40 10 30 80 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110023937 21/Y/302338 1.450,79 € 1 1 2.513 40 10 20 70 

Ajuntament de 
Canet de Mar P0803900J Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110029669 21/Y/302339 1.450,79 € 2 1 14.865 40 20 10 70 

Ajuntament del 
Pla del Penedès P0816300H Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110012750 21/Y/302340 1.450,79 € 2 1 1.275 30 20 20 70 

Ajuntament de 
Santa Susanna P0826100J Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110030598 21/Y/302341 1.450,79 € 2 1 3.548 30 20 20 70 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia P0829200E Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110017014 21/Y/302342 1.450,79 € 1 1 1.357 40 10 20 70 

Ajuntament de 
Badalona P0801500J Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110023667 21/Y/302343 1.450,79 € 2 1 223.166 40 20 5 65 

Ajuntament de 
Granollers P0809500B Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110022947 21/Y/302344 1.450,79 € 2 1 62.419 40 20 5 65 

Ajuntament de 
Manlleu P0811100G Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110021205 21/Y/302345 1.450,79 € 2 1 20.912 40 20 5 65 

Ajuntament de 
Moià P0813700B Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110027753 21/Y/302346 1.450,79 € 2 1 6.383 30 20 15 65 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G Material Cessió de bicicletes 
elèctriques 202110024885 21/Y/302347 1.450,79 € 2 1 45.467 30 30 5 65 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí P0821600D Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110023047 21/Y/302348 1.450,79 € 1 1 34.267 30 30 5 65 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C Material Cessió de bicicletes 
elèctriques 202110025614 21/Y/302349 1.450,79 € 2 1 31.111 40 20 5 65 

Ajuntament de P0826300F Material Cessió de bicicletes 202120019211 21/Y/302350 1.450,79 € 2 1 28.268 40 20 5 65 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Aport. 
DIBA (€) 

Unitats 
sol·lic. 

Unitats 
conced Hab. Grau 

cont. 
Treball 
Xarxa Pob. Punt. 

Total 
Sant Vicenç dels 
Horts 

elèctriques 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F Material Cessió de bicicletes 
elèctriques 202110022892 21/Y/302351 1.450,79 € 1 1 8.268 30 20 15 65 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B Material Cessió de bicicletes 
elèctriques 202110017126 21/Y/302352 1.450,79 € 2 1 25.999 30 30 5 65 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110024652 21/Y/302353 1.450,79 € 2 1 223.627 30 30 5 65 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110029405 21/Y/302354 1.450,79 € 1 1 8.945 30 20 15 65 

Ajuntament de 
Tona P0828300D Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110021447 21/Y/302356 1.450,79 € 2 1 8.356 30 20 15 65 

Ajuntament de 
Viladecans P0830200B Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110032649 21/Y/302357 1.450,79 € 2 1 67.197 30 30 5 65 

Ajuntament de 
Berga P0802200F Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110018004 21/Y/302358 1.450,79 € 2 1 16.760 30 20 10 60 

Ajuntament de 
Borredà P0802400B Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110022241 21/Y/302359 1.450,79 € 1 1 464 10 20 30 60 

Ajuntament de 
Cardedeu P0804500G Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110020455 21/Y/302360 1.450,79 € 2 1 18.424 30 20 10 60 

Ajuntament de la 
Llagosta P0810400B Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110022990 21/Y/302361 1.450,79 € 2 1 13.587 30 20 10 60 

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 

P0813500F Material Cessió de bicicletes 
elèctriques 202110028732 21/Y/302362 1.450,79 € 2 1 16.644 30 20 10 60 

Ajuntament de la 
Nou de Berguedà P0814100D Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110012262 21/Y/302363 1.450,79 € 1 1 162 10 20 30 60 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110021557 21/Y/302364 1.450,79 € 1 1 10.441 30 20 10 60 

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 
del Grau 

P0819800D Material Cessió de bicicletes 
elèctriques 202110022514 21/Y/302365 1.450,79 € 1 1 884 10 20 30 60 

Ajuntament de P0819200G Material Cessió de bicicletes 202110032557 21/Y/302366 1.450,79 € 2 1 1.342 30 10 20 60 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Aport. 
DIBA (€) 

Unitats 
sol·lic. 

Unitats 
conced Hab. Grau 

cont. 
Treball 
Xarxa Pob. Punt. 

Total 
Sant Iscle de 
Vallalta 

elèctriques 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí P0830300J Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110022838 21/Y/302367 1.450,79 € 2 1 12.596 30 20 10 60 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar P0821700B Material Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110020477 21/Y/307658 1.450,79 € 2 1 21.035 30 20 5 55 
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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. El termini màxim del subministrament, del que disposa el contractista, serà de vuit 

mesos a partir de la signatura del contracte, i el lliurament de les bicicletes als 
ajuntaments es realitzarà posteriorment, en un acte públic convocat per la Diputació 
de Barcelona. En aquest acte la corporació podrà convidar a l’empresa contractista 
a impartir una xerrada explicativa d’ús, maneig i manteniment bàsic de les bicicletes 
elèctriques. 

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 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/o manca de recursos: 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Grau 

cont. 
Treball 
Xarxa Pob. Punt. Habit. Unitats 

sol·lic. 
Ajuntament de Barberà 
del Vallès P0825200I Cessió de bicicletes elèctriques 202110023056 30 20 5 55 33334  2 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès P0805000G Cessió de bicicletes elèctriques 202110026253 30 20 5 55 24488  2 

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat P0807200A Cessió de bicicletes elèctriques 202110024332 30 20 5 55 89936  2 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E Cessió de bicicletes elèctriques 202110017614 30 20 5 55 78245  2 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat P0814600C Cessió de bicicletes elèctriques 202110028753 30 20 5 55 24144  2 

Ajuntament de Pineda 
de Mar P0816200J Cessió de bicicletes elèctriques 202110024527 30 20 5 55 27984  2 

Ajuntament de Premià 
de Mar P0817100A Cessió de bicicletes elèctriques 202110025382 30 20 5 55 28531  2 

Ajuntament de 
Sabadell P0818600I Cessió de bicicletes elèctriques 202110029121 30 20 5 55 216520  2 

Ajuntament de Vic P0829900J Cessió de bicicletes elèctriques 202110025143 30 20 5 55 47630  2 
Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú P0830800I Cessió de bicicletes elèctriques 202110029994 30 20 5 55 67733  2 

Consell comarcal del 
Garraf P5800020I Cessió de bicicletes elèctriques 202110027124 40 10 5 55 25467  2 

EMD Sant Miquel de 
Balenyà P0800314G Cessió de bicicletes elèctriques 202110029108 10 20 20 50 1323  1 

Mancomunitat la Plana P0800024B Cessió de bicicletes elèctriques 202110020399 10 20 20 50 2558  2 
Ajuntament de les 
Cabanyes P0802700E Cessió de bicicletes elèctriques 202110021904 0 20 30 50 979  1 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac P0803200E Cessió de bicicletes elèctriques 202110022134 10 20 20 50 3021  2 

Ajuntament de 
Castellcir P0805400I Cessió de bicicletes elèctriques 202110027283 0 20 30 50 742  2 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Grau 
cont. 

Treball 
Xarxa Pob. Punt. Habit. Unitats 

sol·lic. 
Ajuntament de 
Castellfollit del Boix P0805800J Cessió de bicicletes elèctriques 202110019359 10 10 30 50 447 2 

Ajuntament de Copons P0807000E Cessió de bicicletes elèctriques 202110021615 0 20 30 50 321  2 
Ajuntament de la 
Granada P0809300G Cessió de bicicletes elèctriques 202110012630 10 20 20 50 2208  2 

Ajuntament de Granera P0809400E Cessió de bicicletes elèctriques 202110024985 10 10 30 50 77  2 
Ajuntament de 
Montmajor P0813100E Cessió de bicicletes elèctriques 202110028630 10 10 30 50 469  2 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D Cessió de bicicletes elèctriques 202110006749 10 10 30 50 351  2 

Ajuntament d'Olost P0814800I Cessió de bicicletes elèctriques 202110017547 10 20 20 50 1202  2 
Ajuntament d'Oristà P0815000E Cessió de bicicletes elèctriques 202110016397 0 20 30 50 549  2 
Ajuntament de la Pobla 
de Lillet P0816500C Cessió de bicicletes elèctriques 202110027323 10 20 20 50 1093 2 

Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra P0821100E Cessió de bicicletes elèctriques 202110013500 0 20 30 50 605 2 

Ajuntament de Sant 
Julià de Cerdanyola P0831100C Cessió de bicicletes elèctriques 202110020747 10 10 30 50 229 2 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages P0822900G Cessió de bicicletes elèctriques 202110011659 10 10 30 50 608 2 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló P0823300I Cessió de bicicletes elèctriques 202110031944 10 20 20 50 2470 1 

Ajuntament de Santa 
Fe del Penedès P0824900E Cessió de bicicletes elèctriques 202110023169 10 10 30 50 367 2 

Ajuntament de 
Tavèrnoles P0827500J Cessió de bicicletes elèctriques 202110012933 10 10 30 50 322 2 

Ajuntament de 
Torrelavit P0828700E Cessió de bicicletes elèctriques 202110019923 10 20 20 50 1422 1 

Ajuntament de Ullastrell P0829000I Cessió de bicicletes elèctriques 202110027842 10 20 20 50 2089 2 
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Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 
Ens NIF Núm. PMT Actuació Grau 

cont. 
Treball 
Xarxa Pob. Punt. Requisit incomplert 

Ajuntament d'Alella P0800300F 202110020031 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Bigues i 
Riells P0802300D 202110019150 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de 
Capellades P0804300B 202110028101 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament 
d'Esparreguera P0807500D 202110032308 Cessió de bicicletes elèctriques 30 10 5 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall P0810700E 202110016129 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Navàs P0814000F 202110009608 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de 
Palafolls P0815400G 202110025753 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 202120017425 Cessió de bicicletes elèctriques 30 10 5 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles P0820800A 202110013243 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Sant 
Pol de Mar P0823500D 202110023653 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Sitges P0827000A 202110032355 Cessió de bicicletes elèctriques 30 10 5 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Vilassar 
de Dalt P0821300A 202110021520 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 15 45 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament d'Arenys 
de Mar P0800600I 202110028291 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 10 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia P0802800C 202120019216 Cessió de bicicletes elèctriques 10 10 20 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Cabrera 
de Mar P0802900A 202110017627 Cessió de bicicletes elèctriques 0 20 20 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 202110030497 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 10 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de P0805100E 202110030135 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 
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Ens NIF Núm. PMT Actuació Grau 
cont. 

Treball 
Xarxa Pob. Punt. Requisit incomplert 

Castellar de n'Hug 
Ajuntament de 
Castellterçol P0806300J 202110007659 Cessió de bicicletes elèctriques 10 10 20 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Consell comarcal 
d'Osona P5800015I 202110017472 Cessió de bicicletes elèctriques 10 10 20 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Consell comarcal del 
Berguedà P0800015J 202110027693 Cessió de bicicletes elèctriques 10 10 20 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 202110032725 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de 
Montmaneu P0813200C 202110017285 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 202110023027 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Piera P0816000D 202110018649 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 10 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Pujalt P0817500B 202110024218 Cessió de bicicletes elèctriques 0 10 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Sagàs P0818700G 202110024027 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Sant 
Celoni P0820100F 202110029849 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 10 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada P0822500E 202110022335 Cessió de bicicletes elèctriques 10 20 10 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Sant 
Martí d'Albars P0822300J 202110018780 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Santa 
Maria de Merlès P0825500B 202110030268 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix P0828800C 202110010843 Cessió de bicicletes elèctriques 10 10 20 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra P0830700A 202110016464 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix P0830900G 202110031535 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 30 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Consell comarcal del 
Moianès P0800317J 202110029305 Cessió de bicicletes elèctriques 10 10 20 40 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Ajuntament de P0811900J 202110028454 Cessió de bicicletes elèctriques 0 20 15 35 No assoleix la puntuació mínima requerida 
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Ens NIF Núm. PMT Actuació Grau 
cont. 

Treball 
Xarxa Pob. Punt. Requisit incomplert 

Matadepera 
Ajuntament de Sallent P0819000A 202110019186 Cessió de bicicletes elèctriques 0 20 15 35 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines P0820900I 202110012271 Cessió de bicicletes elèctriques 10 10 15 35 No assoleix la puntuació mínima requerida 

Consorci del Ter P0800060F 202110030255 Cessió de bicicletes elèctriques 10 0 20 30 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Tordera P0828400B 202110029716 Cessió de bicicletes elèctriques 10 10 10 30 No assoleix la puntuació mínima requerida 
Ajuntament de Cabrils P0803000I 202110027462 Cessió de bicicletes elèctriques 0 10 15 25 No assoleix la puntuació mínima requerida 
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Setè. 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 
el Papiol P0815700J Cessió de bicicletes 

elèctriques 202110018762 Desistiment exprés per 
part de l’ens local  

 
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 DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un reconeixement de crèdit per al pagament de la justificació final de la 
subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per 
l’actuació “Apropa’t i aprofita’t de la contractació pública”, del recurs econòmic 
“Projectes singulars de dinamització del teixit productiu”, en el marc del Catàleg 
de Serveis 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2018/20072).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets  
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 d’abril de 

2019, va resoldre la concessió dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2019 (ref. reg. AJG 187/2019), que el mateix òrgan havia 
aprovat amb data 20 de desembre de 2018 (ref. reg. AJG 637/2018).  

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

termini d’execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 
s’havien de justificar com a molt tard amb data 31 de març de 2021. 
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3. El 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat 
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-
19 i es van aprovar un seguit de mesures per contenir l’expansió del virus.  

 
4. Amb data 1 de juny de 2020, mitjançant el Reial decret 537/2020 de 22 de maig, 

es va aixecar aquesta suspensió dels terminis administratius. 
 
5. La Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret (ref. reg. 4833/20) 

de data 27 de maig de 2020, va aprovar els criteris en relació amb la represa del 
còmput dels terminis dels procediments administratius suspesos com a 
conseqüència de la declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 
de març i ampliació de terminis.  

 
6. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 9 de juliol de 

2020, va aprovar la modificació de diversos terminis del Catàleg de serveis de 
l’any 2019 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (ref. reg. AJG 
297/2020). L’acord primer va restablir per als ajuts pluriennals, el termini 
d’execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 i el termini de 
justificació per al 31 de març de 2021. 

 
7. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va presentar la justificació de 

despeses de la subvenció dins del termini establert, en data 24 de març de 2021. 
El Servei de Teixit Productiu va fer un requeriment d’esmena en data 9 d’abril de 
2021. 

 
8. L’ens local va presentar la sol·licitud d’esmena de justificació de despeses en data 

18 d’abril de 2021, per un import de 18.095,07 €, que va ser verificada per part del  
Servei de Teixit Productiu en data 18 d’abril de 2021. 

 
9. Per un error material, el romanent de crèdit corresponent a l’anualitat 2020 de 

l’esmentada actuació no va ser incorporat a l’aplicació pressupostària 
G/30103/43300/46280 de l’exercici 2021.  

 
10. Respecte a la despesa objecte de reconeixement de crèdit, el Servei de Teixit 

Productiu ha comprovat que existia consignació pressupostària adequada i 
suficient en l’exercici 2020, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un 
procediment ajustat a dret. 

 
És per tot l’exposat que el Servei de Teixit Productiu proposa l’aprovació del 
corresponent reconeixement de crèdit per poder incorporar l’autorització i la disposició 
d’aquesta despesa, amb càrrec al pressupost vigent, a fi de fer front al pagament final 
de la justificació presentada, com es detalla a continuació: 
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Ens local Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

19/Y/269973 Apropa’t i aprofita’t de 
la contractació pública  540,00 G/30103/43300/46280 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR un reconeixement de crèdit, per import total de cinc-cents quaranta 
euros (540,00 euros), per al pagament de la justificació final de la subvenció concedida 
a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb NIF P0824500C, per l’actuació 
“Apropa’t i aprofita’t de la contractació pública”, del recurs econòmic Projectes 
singulars de dinamització del teixit productiu en el marc del Catàleg de Serveis 2019 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016- 2019. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinc-cents quaranta euros (540,00 
euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46280 de l’exercici 2021, 
segons el detall següent: 
 

Ens local NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Ajuntament 
de Santa 
Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 
Apropa’t i aprofita’t 
de la contractació 

pública 
19/Y/269973 540,00 2103001664 

 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’ens local interessat.” 

 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a 
municipis de fins a 10.000 habitants”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0002698).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
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delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

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

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 
13/2021). 

 
2. En la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada en sessió de 13 de 

maig de 2021 es va aprovar la inclusió del nou recurs “Dinamització de l’ocupació 
per a municipis de fins a 10.000 habitants” en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2021 i es va autoritzar la despesa que s’hi destinarà. 

 
3. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una 
descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, així 
com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la selecció dels 
destinataris i la determinació de les concessions. 

 
4. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
5. La dotació extraordinària de la qual ha estat beneficiària la Gerència de Serveis de 

Promoció Econòmica i Ocupació provinent del Romanent Líquid de Tresoreria 
(RLT), equivalent a 1,32 MEUR, ha permès impulsar un nou recurs en el marc del 
Catàleg Xarxa de Governs Locals 2021. 

 
6. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació 
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de Barcelona, s’ha inclòs el fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a 
municipis de fins a 10.000 habitants”, per mitjà del qual es vol impulsar el foment i 
la dinamització de l’ocupació local, amb l’objectiu de garantir als municipis de 
menor dimensió el desenvolupament d’actuacions orientades a promoure 
l’ocupació pública de persones en situació d'atur, mitjançant la modalitat de suport 
de plans locals d’ocupació, garantint així l’adequada prestació de serveis 
municipals. 

 
7. El recurs “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants” 

s’emmarca en la lluita contra les desigualtats en l’accés al món laboral, té com a 
finalitat donar suport a l’ocupació i reforçar les estructures dels municipis de fins a 
10.000 habitants mitjançant la contractació de persones en situació d’atur durant 
el 2021. La permanència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, amb 
importants conseqüències socials i econòmiques en tots els territoris, està tenint 
grans efectes en l’aturada de l’economia i en el mercat de treball, no només amb 
la destrucció de llocs de treball i la lenta recuperació de l’ocupació perduda, sinó 
també en les capacitats de gestió dels ens locals de menor dimensió per a 
promoure la reactivació econòmica i social i fer front a les necessitats del seu 
territori.  

 
8. Tenint en compte la dotació disponible i les problemàtiques exposades, l’import 

assignat per al present recurs permet només arribar a un segment determinat del 
conjunt de municipis de la demarcació, per tal d’assolir de forma efectiva un major 
impacte territorial i una major eficiència en les polítiques de lluita contra l’atur que 
faci front a les demandes i problemàtiques actuals de la ciutadania i dels territoris.  

 
9. Aquest recurs, a més, s’alinea amb el recolzament explícit als municipis petits que 

la Diputació de Barcelona manifesta en el seu Pla d’Actuació de Mandat, amb la 
voluntat d’impulsar l’equilibri i la cohesió territorial. 

 
10. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 27 d’abril del 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 
La distribució dels ajuts en el marc del present recurs es realitza prenent com a 
referència les variables i criteris que es detallen a continuació: 
 
- Població segons la darrera dada del padró municipal publicat (2020) (Font de 

les dades: Idescat). 
- Assignació d'una quantia fixa a cada municipi de fins a 10.000 habitants. 

Aquesta quantia s’ha definit d'acord a l'import equivalent al salari de 3 mesos 
del grup de titulació “Agrupacions professionals” (antic grup E). La quantia 
establerta és de 5.787,25 euros. 
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11. La quantia total amb la que s’ha dotat inicialment el fons ha estat d’un milió tres-
cents vint mil euros (1.320.000 €), mentre que la quantia que finalment es proposa 
concedir és d’un milió tres-cents dinou mil quatre-cents noranta-tres euros 
(1.319.493 €).  

 
12. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 

2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta.  

 
13. Els ens destinataris són els municipis de la província de Barcelona amb una 

població de fins a 10.000 habitants (228 municipis), amb l’objectiu que disposin de 
recursos addicionals per optimitzar l’impacte de la seva acció local contra l’atur, 
així com reforçar la prestació dels serveis municipals, mitjançant el foment de la 
contractació de persones en situació d’atur. 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Dinamització de l’ocupació 
per a municipis de fins a 10.000 habitants”, que s’indiquen en aquest acord, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Op. 
comptable/Posició 

Ajuntament d'Aguilar de 
Segarra P0800200H 21/Y/309218 5.787,25 2103001777/1 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 21/Y/309217 5.787,25 2103001777/2 
Ajuntament d'Alella P0800300F 21/Y/309216 5.787,25 2103001777/3 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Op. 
comptable/Posició 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 21/Y/309215 5.787,25 2103001777/4 
Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès P0800500A 21/Y/309214 5.787,25 2103001777/5 

Ajuntament d'Arenys de 
Munt P0800700G 21/Y/309213 5.787,25 2103001777/6 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 21/Y/309212 5.787,25 2103001777/7 
Ajuntament d'Artés P0801000A 21/Y/309211 5.787,25 2103001777/8 
Ajuntament d'Avià P0801100I 21/Y/309210 5.787,25 2103001777/9 
Ajuntament d'Avinyó P0801200G 21/Y/309209 5.787,25 2103001777/10 
Ajuntament d'Avinyonet del 
Penedès P0801300E 21/Y/309208 5.787,25 2103001777/11 

Ajuntament de Bagà P0801600H 21/Y/309207 5.787,25 2103001777/12 
Ajuntament de Balenyà P0801700F 21/Y/309206 5.787,25 2103001777/13 
Ajuntament de Balsareny P0801800D 21/Y/309205 5.787,25 2103001777/14 
Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/309204 5.787,25 2103001777/15 
Ajuntament de Bellprat P0802100H 21/Y/309203 5.787,25 2103001777/16 
Ajuntament de Bigues i 
Riells P0802300D 21/Y/309202 5.787,25 2103001777/17 

Ajuntament de Borredà P0802400B 21/Y/309201 5.787,25 2103001777/18 
Ajuntament del Bruc P0802500I 21/Y/309200 5.787,25 2103001777/19 
Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/309199 5.787,25 2103001777/20 
Ajuntament de les 
Cabanyes P0802700E 21/Y/309198 5.787,25 2103001777/21 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia P0802800C 21/Y/309197 5.787,25 2103001777/22 

Ajuntament de Cabrera de 
Mar P0802900A 21/Y/309196 5.787,25 2103001777/23 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/309195 5.787,25 2103001777/24 
Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/309194 5.787,25 2103001777/25 
Ajuntament de Calders P0803400A 21/Y/309193 5.787,25 2103001777/26 
Ajuntament de Caldes 
d'Estrac P0803200E 21/Y/309192 5.787,25 2103001777/27 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 21/Y/309191 5.787,25 2103001777/28 
Ajuntament de Callús P0803700D 21/Y/309190 5.787,25 2103001777/29 
Ajuntament de Calonge de 
Segarra P0803600F 21/Y/309189 5.787,25 2103001777/30 

Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/309188 5.787,25 2103001777/31 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús P0804100F 21/Y/309187 5.787,25 2103001777/32 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 21/Y/309186 5.787,25 2103001777/33 
Ajuntament de Capellades P0804300B 21/Y/309185 5.787,25 2103001777/34 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Op. 
comptable/Posició 

Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/309184 5.787,25 2103001777/35 
Ajuntament de Cardona P0804600E 21/Y/309183 5.787,25 2103001777/36 
Ajuntament de Carme P0804700C 21/Y/309182 5.787,25 2103001777/37 
Ajuntament de Casserres P0804800A 21/Y/309181 5.787,25 2103001777/38 
Ajuntament de Castell de 
l'Areny P0805600D 21/Y/309180 5.787,25 2103001777/39 

Ajuntament de Castellar de 
n'Hug P0805100E 21/Y/309179 5.787,25 2103001777/40 

Ajuntament de Castellar del 
Riu P0804900I 21/Y/309178 5.787,25 2103001777/41 

Ajuntament de Castellbell i 
el Vilar P0805200C 21/Y/309177 5.787,25 2103001777/42 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 21/Y/309176 5.787,25 2103001777/43 
Ajuntament de Castellet i la 
Gornal P0805700B 21/Y/309175 5.787,25 2103001777/44 

Ajuntament de Castellfollit 
de Riubregós P0805900H 21/Y/309174 5.787,25 2103001777/45 

Ajuntament de Castellfollit 
del Boix P0805800J 21/Y/309173 5.787,25 2103001777/46 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 21/Y/309172 5.787,25 2103001777/47 
Ajuntament de Castellnou 
de Bages P0806100D 21/Y/309171 5.787,25 2103001777/48 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 21/Y/309170 5.787,25 2103001777/49 
Ajuntament de Castellterçol P0806300J 21/Y/309169 5.787,25 2103001777/50 
Ajuntament de Castellví de 
la Marca P0806400H 21/Y/309168 5.787,25 2103001777/51 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes P0806500E 21/Y/309167 5.787,25 2103001777/52 

Ajuntament de Centelles P0806600C 21/Y/309166 5.787,25 2103001777/53 
Ajuntament de Cercs P0826800E 21/Y/309165 5.787,25 2103001777/54 
Ajuntament de Cervelló P0806700A 21/Y/309164 5.787,25 2103001777/55 
Ajuntament de Collbató P0806800I 21/Y/309163 5.787,25 2103001777/56 
Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/309162 5.787,25 2103001777/57 
Ajuntament de Copons P0807000E 21/Y/309161 5.787,25 2103001777/58 
Ajuntament de Dosrius P0807400G 21/Y/309160 5.787,25 2103001777/59 
Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/309159 5.787,25 2103001777/60 
Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 21/Y/309158 5.787,25 2103001777/61 
Ajuntament de l'Estany P0807800H 21/Y/309157 5.787,25 2103001777/62 
Ajuntament de Figaró-
Montmany P0813300A 21/Y/309156 5.787,25 2103001777/63 

Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/309155 5.787,25 2103001777/64 
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Ajuntament de Fogars de la 
Selva P0808100B 21/Y/309154 5.787,25 2103001777/65 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús P0808000D 21/Y/309153 5.787,25 2103001777/66 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 21/Y/309152 5.787,25 2103001777/67 
Ajuntament de Fonollosa P0808300H 21/Y/309151 5.787,25 2103001777/68 
Ajuntament de Font-rubí P0808400F 21/Y/309150 5.787,25 2103001777/69 
Ajuntament de Gaià P0808900E 21/Y/309149 5.787,25 2103001777/70 
Ajuntament de Gallifa P0808600A 21/Y/309148 5.787,25 2103001777/71 
Ajuntament de Gelida P0809000C 21/Y/309147 5.787,25 2103001777/72 
Ajuntament de Gironella P0809100A 21/Y/309146 5.787,25 2103001777/73 
Ajuntament de Gisclareny P0809200I 21/Y/309145 5.787,25 2103001777/74 
Ajuntament de la Granada P0809300G 21/Y/309144 5.787,25 2103001777/75 
Ajuntament de Granera P0809400E 21/Y/309143 5.787,25 2103001777/76 
Ajuntament de Gualba P0809600J 21/Y/309142 5.787,25 2103001777/77 
Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà P0809800F 21/Y/309141 5.787,25 2103001777/78 

Ajuntament de Gurb P0809900D 21/Y/309140 5.787,25 2103001777/79 
Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola P0816100B 21/Y/309139 5.787,25 2103001777/80 

Ajuntament de Jorba P0810200F 21/Y/309138 5.787,25 2103001777/81 
Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/309137 5.787,25 2103001777/82 
Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 21/Y/309136 5.787,25 2103001777/83 
Ajuntament de Lluçà P0810800C 21/Y/309135 5.787,25 2103001777/84 
Ajuntament de Malla P0811000I 21/Y/309134 5.787,25 2103001777/85 
Ajuntament de Marganell P0824200J 21/Y/309133 5.787,25 2103001777/86 
Ajuntament de Martorelles P0811400A 21/Y/309132 5.787,25 2103001777/87 
Ajuntament de les Masies 
de Roda P0811500H 21/Y/309131 5.787,25 2103001777/88 

Ajuntament de les Masies 
de Voltregà P0811600F 21/Y/309130 5.787,25 2103001777/89 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 21/Y/309129 5.787,25 2103001777/90 
Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/309128 5.787,25 2103001777/91 
Ajuntament de Mediona P0812100F 21/Y/309127 5.787,25 2103001777/92 
Ajuntament de Moià P0813700B 21/Y/309126 5.787,25 2103001777/93 
Ajuntament de Monistrol de 
Calders P0812700C 21/Y/309125 5.787,25 2103001777/94 

Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat P0812600E 21/Y/309124 5.787,25 2103001777/95 

Ajuntament de Montclar P0812900I 21/Y/309123 5.787,25 2103001777/96 
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Ajuntament de Montesquiu P0813000G 21/Y/309122 5.787,25 2103001777/97 
Ajuntament de Montmajor P0813100E 21/Y/309121 5.787,25 2103001777/98 
Ajuntament de Montmaneu P0813200C 21/Y/309120 5.787,25 2103001777/99 
Ajuntament de Montmeló P0813400I 21/Y/309119 5.787,25 2103001777/100 
Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/309118 5.787,25 2103001777/101 
Ajuntament de Muntanyola P0812800A 21/Y/309117 5.787,25 2103001777/102 
Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/309116 5.787,25 2103001777/103 
Ajuntament de Navarcles P0813900H 21/Y/309115 5.787,25 2103001777/104 
Ajuntament de Navàs P0814000F 21/Y/309114 5.787,25 2103001777/105 
Ajuntament de la Nou de 
Berguedà P0814100D 21/Y/309113 5.787,25 2103001777/106 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 21/Y/309112 5.787,25 2103001777/107 
Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 21/Y/309111 5.787,25 2103001777/108 
Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls P0814500E 21/Y/309110 5.787,25 2103001777/109 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 21/Y/309109 5.787,25 2103001777/110 
Ajuntament d'Olost P0814800I 21/Y/309108 5.787,25 2103001777/111 
Ajuntament d'Olvan P0814300J 21/Y/309107 5.787,25 2103001777/112 
Ajuntament d'Orís P0814900G 21/Y/309106 5.787,25 2103001777/113 
Ajuntament d'Oristà P0815000E 21/Y/309105 5.787,25 2103001777/114 
Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/309104 5.787,25 2103001777/115 
Ajuntament d'Òrrius P0815200A 21/Y/309103 5.787,25 2103001777/116 
Ajuntament de Pacs del 
Penedès P0815300I 21/Y/309102 5.787,25 2103001777/117 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 21/Y/309101 5.787,25 2103001777/118 
Ajuntament de la Palma de 
Cervelló P5831301F 21/Y/309100 5.787,25 2103001777/119 

Ajuntament del Papiol P0815700J 21/Y/309099 5.787,25 2103001777/120 
Ajuntament de Perafita P0815900F 21/Y/309098 5.787,25 2103001777/121 
Ajuntament del Pla del 
Penedès P0816300H 21/Y/309097 5.787,25 2103001777/122 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt P0816400F 21/Y/309096 5.787,25 2103001777/123 

Ajuntament de la Pobla de 
Lillet P0816500C 21/Y/309095 5.787,25 2103001777/124 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/309094 5.787,25 2103001777/125 
Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort P0818100J 21/Y/309093 5.787,25 2103001777/126 

Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/309092 5.787,25 2103001777/127 
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Ajuntament de Prats de 
Lluçanès P0817000C 21/Y/309091 5.787,25 2103001777/128 

Ajuntament dels Prats de 
Rei P0816900E 21/Y/309090 5.787,25 2103001777/129 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 21/Y/309089 5.787,25 2103001777/130 
Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21/Y/309088 5.787,25 2103001777/131 
Ajuntament de Pujalt P0817500B 21/Y/309087 5.787,25 2103001777/132 
Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/309086 5.787,25 2103001777/133 
Ajuntament de Rajadell P0817700H 21/Y/309085 5.787,25 2103001777/134 
Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/309084 5.787,25 2103001777/135 
Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 21/Y/309083 5.787,25 2103001777/136 
Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/309082 5.787,25 2103001777/137 
Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 21/Y/309081 5.787,25 2103001777/138 
Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/309080 5.787,25 2103001777/139 
Ajuntament de Saldes P0818900C 21/Y/309079 5.787,25 2103001777/140 
Ajuntament de Sallent P0819000A 21/Y/309078 5.787,25 2103001777/141 
Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès P0819400C 21/Y/309077 5.787,25 2103001777/142 

Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor P0819700F 21/Y/309076 5.787,25 2103001777/143 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau P0819800D 21/Y/309075 5.787,25 2103001777/144 

Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès P0820000H 21/Y/309074 5.787,25 2103001777/145 

Ajuntament de Sant Cebrià 
de Vallalta P0820200D 21/Y/309073 5.787,25 2103001777/146 

Ajuntament de Sant Climent 
de Llobregat P0820300B 21/Y/309072 5.787,25 2103001777/147 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues P0820500G 21/Y/309071 5.787,25 2103001777/148 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera P0820600E 21/Y/309070 5.787,25 2103001777/149 

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 21/Y/309069 5.787,25 2103001777/150 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines P0820900I 21/Y/309068 5.787,25 2103001777/151 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra P0821100E 21/Y/309067 5.787,25 2103001777/152 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles P0820800A 21/Y/309066 5.787,25 2103001777/153 

Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages P0821200C 21/Y/309065 5.787,25 2103001777/154 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Op. 
comptable/Posició 

Ajuntament de Sant Hipòlit 
de Voltregà P0821400I 21/Y/309064 5.787,25 2103001777/155 

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta P0819200G 21/Y/309063 5.787,25 2103001777/156 

Ajuntament de Sant Jaume 
de Frontanyà P0821500F 21/Y/309062 5.787,25 2103001777/157 

Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola P0831100C 21/Y/309061 5.787,25 2103001777/158 

Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta P0821800J 21/Y/309060 5.787,25 2103001777/159 

Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons P0822000F 21/Y/309059 5.787,25 2103001777/160 

Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall P0822100D 21/Y/309058 5.787,25 2103001777/161 

Ajuntament de Sant Martí 
d'Albars P0822300J 21/Y/309057 5.787,25 2103001777/162 

Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles P0822200B 21/Y/309056 5.787,25 2103001777/163 

Ajuntament de Sant Martí 
de Tous P0822600C 21/Y/309055 5.787,25 2103001777/164 

Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca P0822700A 21/Y/309054 5.787,25 2103001777/165 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles P0822800I 21/Y/309053 5.787,25 2103001777/166 

Ajuntament de Sant Mateu 
de Bages P0822900G 21/Y/309052 5.787,25 2103001777/167 

Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles P0823200A 21/Y/309051 5.787,25 2103001777/168 

Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló P0823300I 21/Y/309050 5.787,25 2103001777/169 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G 21/Y/309049 5.787,25 2103001777/170 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera P0818800E 21/Y/309048 5.787,25 2103001777/171 

Ajuntament de Sant Pol de 
Mar P0823500D 21/Y/309047 5.787,25 2103001777/172 

Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona P0823600B 21/Y/309046 5.787,25 2103001777/173 

Ajuntament de Sant Quirze 
de Besora P0823700J 21/Y/309045 5.787,25 2103001777/174 

Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja P0823900F 21/Y/309044 5.787,25 2103001777/175 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Osormort P0824100B 21/Y/309043 5.787,25 2103001777/176 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola P0809700H 21/Y/309042 5.787,25 2103001777/177 
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Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet P0826200H 21/Y/309041 5.787,25 2103001777/178 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt P0826400D 21/Y/309040 5.787,25 2103001777/179 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Torelló P0826500A 21/Y/309039 5.787,25 2103001777/180 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà P0824300H 21/Y/309038 5.787,25 2103001777/181 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló P0824400F 21/Y/309037 5.787,25 2103001777/182 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga P0824600A 21/Y/309036 5.787,25 2103001777/183 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Riuprimer P0824700I 21/Y/309035 5.787,25 2103001777/184 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana P0824800G 21/Y/309034 5.787,25 2103001777/185 

Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès P0824900E 21/Y/309033 5.787,25 2103001777/186 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos P0825100A 21/Y/309032 5.787,25 2103001777/187 

Ajuntament de Santa Maria 
de Besora P0825300G 21/Y/309031 5.787,25 2103001777/188 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles P0825600J 21/Y/309030 5.787,25 2103001777/189 

Ajuntament de Santa Maria 
de Merlès P0825500B 21/Y/309029 5.787,25 2103001777/190 

Ajuntament de Santa Maria 
de Miralles P0825700H 21/Y/309028 5.787,25 2103001777/191 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera P0825900D 21/Y/309027 5.787,25 2103001777/192 

Ajuntament de Santa Maria 
d'Oló P0825800F 21/Y/309026 5.787,25 2103001777/193 

Ajuntament de Santa 
Susanna P0826100J 21/Y/309025 5.787,25 2103001777/194 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 21/Y/309024 5.787,25 2103001777/195 
Ajuntament de Sentmenat P0826700G 21/Y/309023 5.787,25 2103001777/196 
Ajuntament de Seva P0826900C 21/Y/309022 5.787,25 2103001777/197 
Ajuntament de Sobremunt P0827100I 21/Y/309021 5.787,25 2103001777/198 
Ajuntament de Sora P0827200G 21/Y/309020 5.787,25 2103001777/199 
Ajuntament de Subirats P0827300E 21/Y/309019 5.787,25 2103001777/200 
Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/309018 5.787,25 2103001777/201 
Ajuntament de Tagamanent P0827600H 21/Y/309017 5.787,25 2103001777/202 
Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/309016 5.787,25 2103001777/203 
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Ajuntament de Taradell P0827800D 21/Y/309015 5.787,25 2103001777/204 
Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 21/Y/309014 5.787,25 2103001777/205 
Ajuntament de Tavertet P0828000J 21/Y/309013 5.787,25 2103001777/206 
Ajuntament de Teià P0828100H 21/Y/309012 5.787,25 2103001777/207 
Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/309011 5.787,25 2103001777/208 
Ajuntament de Tona P0828300D 21/Y/309010 5.787,25 2103001777/209 
Ajuntament de la Torre de 
Claramunt P0828600G 21/Y/309009 5.787,25 2103001777/210 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21/Y/309008 5.787,25 2103001777/211 
Ajuntament de Torrelles de 
Foix P0828800C 21/Y/309007 5.787,25 2103001777/212 

Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat P0828900A 21/Y/309006 5.787,25 2103001777/213 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 21/Y/309005 5.787,25 2103001777/214 
Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21/Y/309004 5.787,25 2103001777/215 
Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia P0829200E 21/Y/309003 5.787,25 2103001777/216 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 21/Y/309002 5.787,25 2103001777/217 
Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 21/Y/309001 5.787,25 2103001777/218 
Ajuntament de Vallromanes P0829700D 21/Y/309000 5.787,25 2103001777/219 
Ajuntament de Veciana P0829800B 21/Y/308999 5.787,25 2103001777/220 
Ajuntament de Vilada P0830000F 21/Y/308998 5.787,25 2103001777/221 
Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/308997 5.787,25 2103001777/222 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra P0830700A 21/Y/308996 5.787,25 2103001777/223 

Ajuntament de Vilanova de 
Sau P0830400H 21/Y/308995 5.787,25 2103001777/224 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès P0831000E 21/Y/308994 5.787,25 2103001777/225 

Ajuntament de Vilassar de 
Dalt P0821300A 21/Y/308993 5.787,25 2103001777/226 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès P0830500E 21/Y/308992 5.787,25 2103001777/227 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix P0830900G 21/Y/308991 5.787,25 2103001777/228 

 
Segon. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió tres-cents dinou mil 
quatre-cents noranta-tres euros (1.319.493 €) a càrrec de l’aplicació 
G/30101/24100/46281 del vigent pressupost. 
 
Tercer. REDUIR l’autorització de la despesa per l’import no concedit de cinc-cents set 
euros (507 €), d’acord amb el detall següent: 
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Aplicació 

pressupostària 
Import de 
reducció 

(EUR) 
Núm. op. "A" Núm. op. "A/" 

G/30101/24100/46281 507 € 2102000208 2102900342 

 
Quart. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Modalitat de suport 
 
El present Pla té per finalitat donar suport als ens locals per a la realització 
d’actuacions de foment de l’ocupació. S’articula en base a la modalitat de suport de 
Plans Locals d’Ocupació, que té per finalitat el desplegament de plans locals 
d’ocupació, mitjançant la contractació laboral i/o nomenament interí de persones 
aturades, realitzats per part dels ens destinataris, d’acord amb la definició de persona 
aturada inclosa en el present programa.  

 
L’objecte d’aquesta modalitat és fomentar la contractació directa de persones en 
situació d’atur per part de les administracions públiques locals, amb els següents 
objectius:  
 
- Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a través del desenvolupament 

d’una activitat laboral en el sector públic. 
- Afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les característiques 

de cada territori. 
- Cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels serveis públics.  

 
2. Requisits de les noves contractacions 
 

2.1. Les noves contractacions o nomenaments han de realitzar-se durant el 
període d’execució del programa, sense que hagi un requisit mínim de 
durada dels contractes, podent preveure els ens destinataris el període que 
considerin més adient amb ànim de promoure la perdurabilitat de les noves 
contractacions.  

 
2.2. Es permet la concatenació entre programes, de forma que les contractacions 

i nomenaments iniciats en anteriors Plans Locals d’Ocupació es poden 
acabar de finançar amb càrrec al present Programa, amb el requisit que el 
període imputat es realitzi durant el termini d’execució del present Pla, 
comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, i sempre 
que el tipus de contractació o nomenament ho permeti, d’acord amb la 
normativa aplicable i a criteri i responsabilitat de cada ens destinatari.  
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2.3. La contractació o nomenament de personal que es financi amb càrrec als 
ajuts atorgats, es durà a terme garantint el respecte dels principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat i sempre d’acord amb la normativa que resulti aplicable. 
Amb caràcter específic, es respectaran les previsions que, en matèria de 
personal, prevegi la normativa general pressupostària de l’any en curs, així 
com també les disposicions en matèria d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. Caldrà també tenir en compte les limitacions a la 
durada dels contractes laborals establerta en l’article 15.1.a) del Reial decret 
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors. 

 
2.4. No és admissible, com a condició a imposar pels ens destinataris, que les 

persones beneficiàries siguin residents al municipi de l’ens local destinatari, 
per tractar-se d’un requisit contrari al principi d’igualtat regulat en l’article 14 i 
23.2 de la Constitució, ja que introdueix un tractament desigual per raó de 
residència, que no té justificació en raó del mèrit i capacitat dels aspirants 
que participen en el procés selectiu.  

 
2.5. Respecte de les contractacions que s’efectuïn, la Diputació de Barcelona no 

participa ni és responsable de les convocatòries de subvencions ni dels 
processos selectius que duguin a terme les entitats locals i/o les empreses 
beneficiàries de les subvencions. 

 
2.6. Els nous contractes laborals i/o nomenaments que es formalitzin a partir de 

la data d’aprovació d’aquest Pla han de comprendre una menció al 
finançament percebut per part d’aquesta corporació en els termes següents: 
“El present contracte/nomenament interí està finançat en tot/part amb càrrec 
a l’ajut atorgat en el marc del Programa de Dinamització de l’ocupació per a 
municipis de fins a 10.000 habitants de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el corresponent règim.” En cas de no ser possible preveure una 
clàusula en aquest sentit al propi contracte o nomenament, cal comunicar al 
beneficiari que el contracte o nomenament es finança amb càrrec als ajuts 
atorgats en el marc d’aquest Programa.  

 
3. Persones beneficiàries 
 

3.1. Són persones beneficiàries dels ajuts atorgats als ens locals destinataris, en 
totes les modalitats, les persones aturades i, amb caràcter específic, 
aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat. Es 
consideren persones aturades aquelles que estiguin inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, podent estar-ho 
també als Serveis Locals d’Ocupació, i no estiguin realitzant cap activitat 
retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè). Es requereix també 
que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al 
TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi 
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d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes 
prestacions.  

 
3.2. Els ens destinataris dels ajuts han de destinar els imports concedits a 

afavorir la contractació d’aturats i a promoure l’ocupació de les persones que 
tenen la condició de beneficiàries del present Programa afavorint, d’aquesta 
manera, la seva inserció socio-laboral i la dinamització de l’ocupació. Els ens 
locals executors poden incloure factors de priorització en l’aplicació del Pla 
per aquelles persones especialment vulnerables. Es recomana també aplicar 
la paritat de gènere en les contractacions efectuades en desenvolupament 
d’aquest Pla. 
 
En els corresponents plans i programes locals específics es concretaran els 
requisits que han de complir les persones participants en cadascun d’ells, 
així com la concreció de si es tracta o no de persones especialment 
vulnerables.  

 
4. Destinataris  

 
Tenen la consideració de destinataris dels ajuts atorgats els municipis de la 
demarcació territorial de Barcelona amb una població de fins a 10.000 habitants. 

 
5. Obligacions dels ens destinataris 
 

5.1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona 
es comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat, així com també, a presentar la corresponent documentació 
justificativa i, en particular, a complir les següents obligacions: 

 
a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació, verificació i control financer que realitzi la Intervenció 
General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en relació amb l’ajut concedit. 

b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la 
Diputació de Barcelona tots els documents originals justificatius del 
compliment de les determinacions que s’estableixen en aquest règim, així 
com dels ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte 
de suport. Aquests documents es conservaran per un període no inferior 
als 6 anys. 

c. Els ens destinataris han de comunicar a la Diputació de Barcelona la 
petició i/o obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi 
declarat prèviament. 
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5.2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i pot suposar la revocació, reducció o reintegrament 
de l’ajut concedit. 

 
6. Compatibilitat dels ajuts 

 
Els ajuts atorgats en el marc del present Pla són compatibles amb qualsevol altra 
subvenció o ajut concedit per la Diputació de Barcelona o per qualsevol altra 
administració i ens públic o privat sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el 
sobrefinançament de l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes despeses. En 
aquest sentit, les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut 
de la Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

 
7. Quantia màxima  
 

7.1. El pressupost màxim amb què es dota la present convocatòria d’aquest 
recurs és d’un milió tres-cents vint mil euros (1.320.000 €) del vigent 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021. 

 
7.2. L’import màxim previst a l’apartat anterior es consigna de la manera 

següent, amb càrrec a l’aplicació pressupostària indicada: 
 

Centre gestor Expedient SIGC Quantia total 
(euros) Aplicació pressupostària 

Servei de Mercat de Treball 2021/0002698 1.320.000 G/30101/24100/46281 

 
7.3. Els imports dels ajuts a concedir als ens destinataris s’han determinat en 

base als criteris de distribució que s’estableixen en el present dictamen.  
 
8. Criteris per la determinació de la quantia dels ajuts  

 
Per a calcular la distribució dels ajuts s’han pres com a referència les variables i 
criteris que es detallen a continuació: 

 
8.1. Població segons la darrera dada del padró municipal publicat (2020) (Font 

de les dades: Idescat). 
 
8.2. Assignació d'una quantia fixa a cada municipi de fins a 10.000 habitants. 

Aquesta quantia s’ha definit d'acord a l'import equivalent al cost laboral d’una 
contractació de tres mesos de durada en una categoria d’agrupacions 
professionals (antic grup E) (Font de dades: Estudi de retribucions del 
personal dels ens locals de la província de Barcelona. Informe per grups. 
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Edició 2019. Diputació de Barcelona. La base per al càlcul és la retribució 
mitjana del grup XI). La quantia establerta és de 5.787,25 euros. 

 
9. Entitats executores 
 

9.1. L’execució de les actuacions s’ha de dur a terme pel propi ens, per si mateix 
o a través d’ens instrumentals, en el supòsit que la matèria formi part de 
l’àmbit d’actuació d’aquest últim, d’acord amb els seus estatuts i en els 
termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic; o per altres ens locals que ostentin la condició 
de destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de l’article 11 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
9.2. En cas que els ens destinataris dels ajuts hagin efectuat un encàrrec en 

favor d’altres ens que ostentin la condició de destinataris del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, cal que en deixin 
constància, en el mateix document de justificació de despesa, de l’existència 
d’un acord d’encàrrec previ corresponent. 
 
Els ens instrumentals de l’ens destinatari en favor dels quals hagi encarregat 
l’execució de les actuacions objecte de finançament en el marc d’aquest Pla, 
poden executar i aprovar les despeses corresponents als ajuts atorgats 
sempre i quan es faci constar, en el moment de justificar les despeses, les 
següents circumstàncies:  
a. L'ens destinatari ha transferit a l'ens executor l'import per a l'execució de 

l'actuació. 
b. La matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit d'actuació de l'ens que 

ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 
c. L'ens que ha executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens 

destinatari, de conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic 
del sector públic i de contractació vigent. 

 
9.3. S’admetrà l’execució per entitats del tercer sector dels ajuts atorgats, i en 

aquest cas, es farà constar aquesta circumstància en el mateix formulari 
d’acceptació o, en el seu defecte, en el tràmit de justificació. 
 
Quan la contractació de personal es dugui a terme per part d’una entitat del 
tercer sector, cal complir els requisits següents: 
a. Aquesta entitat ha de ser una organització sense ànim de lucre que 

gestioni programes i/o serveis d’atenció social de les persones o grups 
més vulnerables. 

b. L’ens local destinatari ha de tramitar el procediment legal corresponent 
als efectes de determinar l’entitat del tercer sector que executarà el pla 
local d’ocupació o que assumirà la contractació o nomenament de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

personal, a compte del destinatari, en el marc del desplegament d’una 
activitat concreta.  

c. En tractar-se d’un sistema d’execució excepcional, en el moment de 
l’acceptació s’enviarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions un informe de justificació emès per l’ens local destinatari, 
motivant la opció d’executar el programa a través d’aquest tipus d’entitats. 
Aquest informe ha de comptar amb la validació tècnica del Servei de 
Mercat de Treball, i es validarà mitjançant comunicació a l’ens local. De 
no poder presentar-se en el moment de l’acceptació, es podrà lliurar 
abans o simultàniament amb la justificació de despeses, com un 
document adjunt. Es considerarà validat en el moment d’efectuar el 
pagament de l’import que s’hagi justificat o si, transcorreguts tres mesos 
des de la seva presentació, no s’ha iniciat el procediment de 
reintegrament dels imports abonats.  

d. L’ens destinatari és, en tot cas, el responsable de la correcta execució de 
les actuacions que executi l’entitat del tercer sector que comportin la 
contractació de nou personal. 

e. Així mateix, l’ens local destinatari vetllarà perquè en el processos de 
selecció i nomenament que tramiti l’entitat del tercer sector es compleixin 
els requisits exigits per la normativa aplicable i no s’exigeixin majors 
requeriments que aquells que pugui establir el destinatari d’executar les 
actuacions directament. 

f. L’entitat del tercer sector ha de fer constar que és la Diputació de 
Barcelona qui finança, total o parcialment, aquestes contractacions de 
personal. 

g. Es prohibeix que l’entitat privada pugui subcontractar a una altra empresa 
l’execució dels plans locals d’ocupació o activitats que portin aparellada la 
contractació o nomenament de personal. 

h. L’entitat del tercer sector no pot contractar personal que hagi treballat en 
la mateixa entitat en els darrers tres mesos. 

 
9.4. L’ens local destinatari pot subcontractar la realització parcial o total de les 

actuacions desenvolupades en execució dels presents ajuts, respectant allò 
disposat a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i l’article 68.1 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat 
per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 
10. Acceptació dels ajuts 
 

10.1. Els ajuts s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de 
l’endemà de rebre la notificació, els ens destinataris no manifesten 
expressament la renúncia. 

 
10.2. Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 

100 % de l’ajut, disposen fins al 15 de setembre del 2021 per presentar 
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l’acceptació expressa, d’acord amb el model normalitzat. El pagament 
avançat es realitzarà quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. En 
cas de no presentar-la dins el termini establert, el fons s’entendrà acceptat 
tàcitament però s’haurà de pagar prèvia justificació de despeses. 

 
10.3. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

10.4. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament a través del 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions. 

 
10.5. El tràmit d’acceptació expressa, s’ha de realitzar a través del model 

normalitzat a aquests efectes. 
 

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

 
10.7. En el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, els ens destinataris han 

d’informar, en el mateix formulari d’acceptació, sobre el pla de treball previst 
per a l’execució dels presents ajuts, assenyalant les actuacions que 
preveuen dur a terme. 

 
11. Execució  
 

L’execució de les actuacions objecte d’ajut es correspon amb el període comprès 
entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.  

 
12. Terminis i procediment de justificació 
 

12.1. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions, la 
justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de 
l’ajut.  

 
12.2. L’ens destinatari ha de justificar les despeses corresponents a les 

actuacions desenvolupades, mitjançant els formularis normalitzats, d'acord 
amb els següents terminis i condicions: 
- Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021. 
- Justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

 
13. Despeses elegibles 

 
13.1. Despesa directa  
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Només són elegibles les despeses derivades de l’execució de les actuacions 
objecte dels presents ajuts. La despesa elegible és la corresponent als 
capítols 1 i 4 del pressupost de depeses dels ens destinataris, en els termes 
de l’Ordre núm. EHA/3565/2008. Es poden justificar com a despeses 
directes: 

 
- Despeses de personal corresponents al Capítol 1 derivades de la 

contractació de personal laboral, en qualsevol de les seves modalitats, i/o 
del nomenament interí de persones aturades. Aquestes despeses es 
correspondran amb el cost laboral dels treballadors i treballadores que 
es contractin o nomenin en el marc d’un pla local d’ocupació. En el cas 
d’indemnitzacions per finalització de contracte, la imputació de despeses 
es calcularà de forma proporcional als períodes imputats. 

 
- Despeses de Capítol 4 corresponents a les transferències efectuades a 

les entitats executores quan l’execució de les actuacions no es porti a 
terme pel propi ens. En aquest cas, per tant, es justificarà tant l’import 
transferit a l’ens executor com l’import concret de la despesa realitzada. 

 
- No són elegibles les despeses de formació que hagin realitzat les 

persones contractades. 
 

13.2. Despesa indirecta 
 
Es poden justificar com a despeses indirectes, fins al 5 per cent del cost de 
les despeses directes elegibles que es justifiquin, les següents tipologies de 
despesa: 
a. Despeses derivades dels costos de personal vinculat a la gestió dels ajuts 

concedits en el marc del present Pla, així com les que es derivin de la 
contractació externa de la gestió dels ajuts de referència.  

b. Despeses associades a l’adquisició de material, vestuari per als 
treballadors/es contractats i d’equipament per a la prevenció de riscos 
laborals.  

 
14. Pagament 

 
14.1. D’acord amb l’article 30.2 del règim del Catàleg, s’abonarà als ens locals 

destinataris un pagament avançat del cent per cent (100 %) de l’ajut 
concedit en el moment de presentar l’acceptació expressa en temps i forma. 
Aquest avançament respon a la voluntat de garantir l’efectivitat i el 
sosteniment de les hisendes locals en l’exercici d’actuacions adreçades al 
foment de l’ocupació local i a la millora de les condicions de les persones 
aturades, en consonància amb l’objectiu del present Programa.  
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14.2. Si no s’ha presentat l’acceptació expressa, l’ajut es pagarà prèvia justificació 
de les despeses executades. 

 
15. Renúncia 
 

15.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de 
la renúncia. 

 
15.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 10 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes 
renúncies a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El 
sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del 
fons ha de ser el mateix que en la distribució inicial. 

 
16. Audiència i tancament 
 

16.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha 
d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de 
quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. 

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

definitiva i la revocació dels imports no justificats. 
 

16.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
16.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

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

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100 per cent de l’import concedit, el qual 
s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, atesa la naturalesa d’aquest 
recurs, orientat a finançar serveis municipals, i ateses les extraordinàries dificultats en 
les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi originada per la 
COVID-19.  
 
Sisè. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació, justificació de despeses i  
justificació tècnica del recurs “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 
10.000 habitants”, que es contenen en l’annex que forma part del present acte. 
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Setè. INCORPORAR els tràmits d’acceptació i de justificació de despeses del recurs 
“Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants” a la Seu 
Electrònica corporativa, a l’espai "Xarxa de Governs Locals".  
 
Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Novè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions. 
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ANNEX al dictamen d’aprovació de les concessions del fons de prestació de 
“Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants” per al 2021, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023: 
 
Formularis  
 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

  
 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats 
impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels 
diferents sectors culturals i/o del seus professionals l’any 2021 (Exp. núm. 
2021/8806).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la seva funció genèrica 
de suport als projectes culturals del seu àmbit territorial, té el compromís institucional 
de cooperar i donar suport a totes aquelles propostes i iniciatives que tinguin per 
finalitat la preservació i el foment de la cultura en qualsevol de les seves 
manifestacions, tot col·laborant amb els ens locals de la província i d’altres institucions 
públiques i privades. 
 
És interès de l’Àrea de Cultura donar suport a les entitats que aglutinen la 
representació dels sectors culturals i dels seus professionals en els àmbits de la gestió 
cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 
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L’objectiu d’aquest suport ha de revertir en la millora, impuls, defensa i 
desenvolupament dels professionals del sector i de les activitats que aquestes entitats 
duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del 
sector en la cultura i en la societat. 
 
La convocatòria d’enguany es veu afectada per la pandèmia del COVID-19 i les 
regulacions que es dictin a l’objecte de detenir la seva propagació. Com a resultat, en 
allò que afecta a aquesta convocatòria, es produeix un perjudici al sector cultural, un 
dels més castigats a nivell econòmic. 
  
La supervivència de les organitzacions representatives dels diferents sectors culturals i 
dels seus professionals és un valor que cal protegir per tal de defensar l’interès 
general, tenint en compte que moltes d’aquestes entitats són els principals 
interlocutors entre les administracions públiques i els sectors culturals, factor clau en 
aquests moments. 
 
A més del descrit amb anterioritat, les bases d’aquesta convocatòria incorporen les 
següents mesures per pal·liar els esmentats efectes desfavorables que repercutiran 
directament en les activitats que porten a terme aquestes entitats dins l’àmbit cultural 
de la nostra demarcació: 
 
 L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin podrà arribar al 80 % del 

cost total del projecte subvencionat. 
 Es consideraran també despeses subvencionables aquelles que s’hagin efectuat 

encara que l’activitat no s'hagi pogut realitzar, totalment o parcialment, o s’hagi 
realitzat en un format no presencial. 

 Es consideraran despeses subvencionables la totalitat del temps dedicat per 
personal propi al projecte subvencionat. 

 En cas de que el beneficiari ho sol·liciti i motivi degudament, es podrà avançar un 
pagament per bestreta del 50 % de la subvenció concedida. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura es volen 
fomentar les activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o del seus professionals l’any 2021.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de DOS-
CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48916 de l’exercici 2021.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la convocatòria (núm. 
202120215120012623), que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a 
donar suport a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals l’any 2021, 
el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
DONAR SUPORT A ACTIVITATS IMPULSADES DINS LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA PER LES ENTITATS REPRESENTATIVES DELS DIFERENTS SECTORS 
CULTURALS  I/O DELS SEUS PROFESSIONALS L’ANY 2021 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012623 
 
Article 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. 
 
Article 2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura,  destinades a donar suport a les activitats impulsades dins de la demarcació de 
Barcelona, l’any 2021, per les entitats que 

 
a) Integren la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé 
b) Representen globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, 
millora, impuls i desenvolupament d’activitats presencials i/o no presencials que les 
entitats representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duen a terme 
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dins de la demarcació de Barcelona per donar projecció a la professió i fomentar una 
major presència del sector en la cultura i en la societat, dins el àmbits de la gestió 
cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 

 
3. Les entitats hauran de presentar un projecte específic adreçat a l’assoliment dels 

esmentats objectius, desenvolupant les activitats concretes per dur-lo a terme. En cap 
cas, es valoraran les sol·licituds que presentin la totalitat de la programació anual de les 
activitats de l’entitat, si bé s’acceptaran propostes de diferents activitats que obeeixin a 
una mateixa finalitat. 

 
Tot i que la subvenció s’atorgarà per a un projecte específic, el formulari de sol·licitud 
inclou informació suficient per valorar la representativitat i l’activitat general de l’entitat. 

 
4. Ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar projectes i activitats inicialment previstos, que no es puguin 
realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció, i el motiu de la seva no realització, o de la seva realització en format virtual, 
hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció 
de la pandèmia de la COVID-19. 

 
Article 3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
Article 4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar activitats realitzades i/o planificades per l’entitat, dins de la demarcació de 
Barcelona, compreses durant el període de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 
2021. 
 
Article 5. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los  
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats culturals que reuneixin les 
següents condicions: 
 
1. Entitats privades, sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, inscrites al 

registre públic corresponent, i que aglutinin la representativitat d’un dels sectors culturals 
i/o dels seus professionals.  

 
El caràcter de representació del sector i/o dels seus professionals haurà de quedar 
degudament acreditat als seus estatuts. No seran admeses les sol·licituds presentades 
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per entitats que tinguin una representació territorial del sector inferior a la comunitat 
autònoma de Catalunya. Resten excloses les entitats de cultura popular i tradicional, per 
tenir convocatòries pròpies. 
 
Aquestes entitats han de tenir la seu social o delegació permanent a la demarcació de 
Barcelona, i que exerceixen l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
3. Al model de sol·licitud es podrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 

cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la 
Diputació quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
Article 6. Documentació a aportar 
 
Els interessats hauran d’aportar els següents documents:  
 
1. Model de sol·licitud normalitzat, que es podrà descarregar al web, indicant la 

documentació que s’hi adjunta i que haurà d’incorporar la informació següent: 
 

a) Identificació del beneficiari, aportant la documentació següent: 
 

 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 

aquella en la que consti el darrer objecte social. 
 Inscripció registral de l’entitat. 

 
No caldrà entregar aquesta documentació en el cas que ja hagi estat lliurada a la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2018, 
2019 o 2020, i continuï vigent. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat habilitat a 
tal efecte del model de sol·licitud esmentat. 

 
b) Identificació del representant legal, aportant la documentació següent: 

 
 Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la sol·licitud.  
c) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís de notificació. 
 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
e) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta pugui 
consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el possible 
beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
2. Memòria del projecte o activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 1 del model normalitzat. 
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3. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb l’annex 
2 del model normalitzat, que inclou la declaració de les subvencions, patrocinis, 
mecenatges o altres ingressos previstos per a la mateixa finalitat. 

 
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 

de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat 
 
6. Declaració responsable que acrediti el nombre de socis adscrits a l’entitat a 31 de 

desembre dels anys compresos en el període 2015 – 2020 i del pressupost anual de 
l’entitat aprovat per al 2021, d’acord amb l’annex 4 del model normalitzat. 

 
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 

juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
l’annex 5 del model normalitzat. 

 
8. Declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 

d’administració, d’acord amb l’annex 6 del model normalitzat. A presentar obligatòriament 
si l'import sol·licitat és superior a 10.000 €, en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

 
9. També es podran aportar altres documents que el sol·licitant consideri adient per ser 

tinguts en compte en el corresponent apartat dels criteris de valoració (memòria 
ampliada i detallada del projecte, documentació acreditativa de la participació en 
consells, juntes o taules de treball i assessorament d’organismes públics sectorials, 
memòria de l’entitat de l’any anterior, pla de comunicació, estudis, revistes...) 

 
En el supòsit que la informació econòmica que figuri en aquests annexes presenti 
discordances respecte les dades incorporades en el formulari electrònic, es donarà validesa 
a la informació que figuri en els annexes. 
 
En qualsevol cas els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que 
presentin. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. 
 
Article 7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 3 de juny 2021 i finalitzarà el 22 de 
juny del 2021, i s’anunciarà amb la publicació d’un extracte de la present convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS). 
 
La convocatòria serà única. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Les bases, i el model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 
trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de presentar 
a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 
 
La sol·licitud i els annexes que ho requereixin  hauran d’estar signats pel representant legal 
o persona apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de 
firma electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació).  
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran 
assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en 
matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 
hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al 
Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Article 8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o 
a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà la seva sol·licitud com a desistida. 
 
Article 9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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Article 10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius: 
 
1. Representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat sol·licitant, fins a 35 punts, en base als 

següents elements: 
 

a) Incidència de l’entitat en el seu sector/àmbit professional, fins a 10 punts valorat pel 
nombre d’associats i la seva evolució en els darrers cinc anys. 

 
b) Anys d’activitat de l’entitat des de la seva constitució, fins a 10 punts. 
 
c) Estudis del sector o la professió realitzats en els darrers cinc anys, fins a un màxim de 

5 punts. 
 
d) Participació en consells, juntes, debats o assessoraments d’organismes públics, o 

altres àmbits representatius internacionals en els darrers 3 anys fins a un màxim de 
10 punts. Per tal de poder obtenir puntuació en aquest apartat, caldrà aportar 
documentació on s’acrediti aquesta participació. 

 
2. Capacitat d’organització i d’innovació de l’entitat, que es valorarà en base a la quantitat i 

tipologia de les activitats programades durant l’any 2021, a la solvència i capacitat 
tècnica de l’entitat, i als projectes/convenis comuns amb altres entitats del sector o 
d’altres sectors, fins a 15 punts. 

 
3. Estratègies de comunicació i difusió de les activitats i de relacions amb la comunitat, fins 

a un màxim de 10 punts. Es valorarà l’existència i coherència d’un pla de comunicació, 
presència activa a les xarxes socials, l’existència d’una agenda d’activitat, la publicació 
d’un butlletí amb periodicitat regular, l’edició de llibres o revistes especialitzades i tots 
aquells elements que es considerin adients per a difondre les activitats de l’entitat. 

 
4. Qualitat i innovació del projecte presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció 

i coherència de les activitats descrites, en relació als objectius de l’entitat i de la 
convocatòria. De forma excepcional també es tindrà en compte la capacitat per donar 
resposta a les necessitats produïdes per l’aturada del sector a causa de la crisi de la 
COVID-19, fins a 30 punts.  

 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
Les Acadèmies que englobin el conjunt del sector, com a entitats de representació de primer 
nivell, obtindran la puntuació màxima en els apartats 1, 2 i 3. 
 
La valoració tindrà un màxim de 90 punts. Els projectes subvencionats caldrà que obtinguin 
un mínim de 45 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
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Article 11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de DOS CENTS MIL EUROS 
(200.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del pressupost 
2021, destinada a subvencionar activitats de les entitats representatives dels sectors 
culturals. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
Article 12. Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
 
 S’atorgarà una subvenció de 15.000 € als projectes que tinguin una puntuació entre 75 i 

90 punts o bé als que el pressupost anual de despeses de l’entitat sigui superior a 
200.000 €, sempre i quan obtinguin una puntuació mínima de 70 punts. 

 S’atorgarà una subvenció de 8.000 € als projectes que obtinguin entre 65 i 74,9 punts, 
amb un pressupost anual de despeses de l’entitat inferior a 200.000 €. 

 La quantitat que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut una 
puntuació igual o superior a 65 punts, es distribuirà de forma proporcional en relació als 
punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 45 i 64,9 punts, 
tenint en compte que l’import màxim individual no podrà superar els 5.000 €.  

 
Excepcionalment, per a aquesta convocatòria i per tal que el sector cultural, pugui reprendre 
l’important paper social que ha desenvolupat fins a l’actualitat i que ha estat durament 
afectat per les mesures adoptades per la COVID-19, l’import i percentatge de les 
subvencions que s’atorguin podrà arribar al 80 % del cost total del projecte subvencionat. 
 
Article 13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 
 El president delegat de l’Àrea de Cultura, com a president, o persona en qui delegui. 
 El coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui. 
 Una persona representant de la Presidència de la corporació. 
 La gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 
 Una persona representant de la Gerència de serveis de Cultura, que actuarà com a 

secretària. 
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
Article 14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. La resolució 
de concessió incorporarà la relació d'entitats beneficiàries a les quals se'ls avançarà 
parcialment la subvenció. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-
se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de 
fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva publicació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
publicació. 
 
Article 15. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de l’endemà 
de la publicació de la concessió en el BOPB sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
En aquells casos en que s’hagi sol·licitat un avançament en el període de sol·licituds, aquest 
no serà efectiu si el beneficiari no presenta una acceptació expressa de la subvenció en el 
termini màxim d’un mes a comptar des de la publicació de la concessió en el BOPB. 
 
Article 16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció: 
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a) Les entitats perceptores de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

b) Les entitats beneficiaries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

c) L’entitat beneficiària d’una subvenció està obligada a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

d) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. No obstant, si hi ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-
19, s’acceptaran les desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les 
mesures adoptades per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

e) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

f) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

g) 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 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
Article 17. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 
b) Despeses de l’equip directiu, personal tècnic, de gestió o administratiu del temps dedicat 

a l’activitat subvencionada. Es computaran les retribucions brutes del personal laboral 
contractat pel sol·licitant i les despeses de seguretat social.  

c) També se subvencionaran les despeses de serveis de direcció, gestió o administració 
que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats, sempre i 
quan no formin part de la Junta directiva de l’entitat beneficiària. 

d) Creació i edició de llibres i publicacions.  
e) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació: publicitat i promoció 

de les activitats (programes, cartells, publicacions) i les despeses de creació i 
manteniment de pàgines web i noves tecnologies. 

f) Despeses corresponents a viatges i allotjaments vinculats al projecte. 
g) Despeses generades per a l’organització d’activitats no presencials. 
h) Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats 

subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
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lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; serveis de neteja i seguretat; 
assegurances pròpies de l’entitat; taxes municipal, etc.) sempre que no superin el 5 % 
del cost total de l’activitat.  

i) Despeses d’auditoria fins a 2.000 €. 
j) L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 

pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
 
Mentre les autoritats governamentals dictaminin resolucions en referència a les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-
19, també es consideraran despeses subvencionables, totes les relacionades en aquest 
apartat que formin part del pressupost del projecte subvencionat, derivades de l’activitat 
inicialment prevista que com a conseqüència de la COVID-19 no s’hagi pogut assolir, total o 
parcialment, o s’hagi realitzat en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció. 
 
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses del projecte subvencionat realitzades 
a l’exercici 2021 i caldrà que la despesa imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 18. Despeses no subvencionables 
 
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció encara que estiguin vinculades a tasques de representació o 
de l’activitat. 

 Nòmines i/o treballs realitzats per persones que formin part de la junta directiva de 
l’entitat. 

 Despeses corresponents a viatges i allotjaments no vinculades al projecte subvencionat. 
 Interessos o comissions bancàries. 
 
Article 19. Subcontractació 
 
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte subvencionat. 
 
Article 20. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a l’article següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Excepcionalment, i atès el context econòmic del sector cultural causat per la crisi sanitària 
de la COVID-19, es podrà avançar una bestreta del 50 % de l’import de la subvenció 
concedida. La sol·licitud de l’avançament i la seva motivació, amb un informe justificatiu de 
la manca de líquid de tresoreria per fer front a les obligacions de l’entitat, s’haurà de 
presentar amb tota la documentació recollida a l’article 6 i dins dels terminis de presentació 
de sol·licituds establert a la convocatòria. 
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Abans d’efectuar el pagament de la bestreta, caldrà que l’entitat hagi acceptat de forma 
expressa la subvenció concedida en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
publicació de la concessió en el BOPB, de conformitat amb el que regula l’article 15 
d’aquesta convocatòria. 
 
La manca de sol·licitud i/o motivació de la bestreta no serà objecte de requeriment 
d’esmena en els termes de l’article 8. 
 
La manca d’acceptació expressa, tot i haver manifestat el beneficiari la seva sol·licitud 
d’avançament, no serà objecte d’esmena en els termes de l’article 8 i comportarà la 
denegació de l’avançament sol·licitat. 
 
El 50 % restant de l’import de la subvenció es pagarà al justificar el 100 % de l’activitat. 
 
Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Article 21. Termini i forma de justificació 
 
Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la següent forma: 
 
1) Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre al 30 de novembre de 

2021. 
 
2) Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 3 de 

gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2022. 
 
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 
que revestirà la forma de: 
 
OPCIÓ A: Compte justificatiu simplificat, i 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. En la justificació de la subvenció es podrà 
tenir en compte les desviacions de pressupost sempre i quan estiguin motivades per 
atendre les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. En la seva confecció s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
 S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

 
 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la totalitat de la despesa imputada 

a la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació.  

 
 Per a les concessions superiors a 3.000 € i per tal d’obtenir una evidència raonable de 

l’adequada aplicació de la subvenció, l’entitat beneficiaria haurà de presentar una 
mostra de justificants de despesa del projecte subvencionat. La mostra seleccionada 
estarà conformada per totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona. En el 
cas de concessions inferiors o iguals a 3.000 € la Gerència de Serveis de Cultura farà 
les comprovacions que consideri oportunes. 

 
OPCIÓ B: Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, 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 abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim 

de l’article 74.5 RLGS, que contindrà com a mínim un estat representatiu de la totalitat de 
les despeses i dels ingressos de les activitats subvencionades, degudament agrupades, 
amb indicació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions produïdes. 

 
La present memòria econòmica haurà d’anar acompanyada d’un informe emès per un/a 
auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS. 
 
En aquest informe l’auditor haurà de fer referència a: 

 
- pressupost inicial i cost final de l’activitat i haver fet les comprovacions necessàries 

per si hi ha hagut desviació entre ambdós imports,  
- la correcta imputació de la despesa directa i indirecta, amb els límits assenyalats en 

les presents bases.  
- si s’escau, la verificació d’haver sol·licitat tres pressupostos quan la quantia de la 

contractació superi l’import del contracte menor 
- la comprovació que s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 

tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que 
facin referència a l’activitat subvencionada. 

- que la persona que presenta la justificació té poders suficients per fer-ho. 
 

L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
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Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució de l’activitat subvencionada. 
 
Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la 
justificació recollida. 
 
Article 22. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic 
indicada, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si transcorregut el termini establert el beneficiari no hagués presentat la documentació 

justificativa, el centre gestor procedirà a requerir-lo per tal que la presenti en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es 
pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 

 
Article 23. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
Article 24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de terceres persones i es produeixi una alteració de les condicions 
que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
Article 25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
Àrees de la Diputació de Barcelona, altres administracions o ens públics o privats per a la 
mateixa activitat.  
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
Article 26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 
 
Article 27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
Article 28. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
Article 29. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
Article 30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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Article 31. Règim jurídic 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost general per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, 
de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
 
Article 32. 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 dels les 
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
 http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla, 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5  de la Resolució 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 

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
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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 27 DE MAIG DE 2021 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A DONAR SUPORT A ACTIVITATS 
IMPULSADES DINS LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA PER LES ENTITATS 
REPRESENTATIVES DELS DIFERENTS SECTORS CULTURALS I/O DELS SEUS 
PROFESSIONALS L’ANY 2021. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  202120215120012623 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats culturals que reuneixin les 
següents condicions: 
 
1. Entitats privades, sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, inscrites al 

registre públic corresponent, i que aglutinin la representativitat d’un dels sectors culturals 
i/o dels seus professionals.  
 El caràcter de representació del sector i/o dels seus professionals haurà de quedar 

degudament acreditat als seus estatuts. No seran admeses les sol·licituds 
presentades per entitats que tinguin una representació territorial del sector inferior a la 
comunitat autònoma de Catalunya. Resten excloses les entitats de cultura popular i 
tradicional, per tenir convocatòries pròpies. 

  
 Aquestes entitats han de tenir la seu social o delegació permanent a la demarcació de 

Barcelona, i que exerceixen l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 
 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
3. Al model de sol·licitud es podrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 

cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la 
Diputació quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Segon. Objecte. 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a donar suport a les activitats impulsades dins de la demarcació de 
Barcelona, l’any 2021, per les entitats que 

 
a) Integren la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé 
b) Representen globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, 
millora, impuls i desenvolupament d’activitats presencials i/o no presencials que les 
entitats representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duen a terme 
dins de la demarcació de Barcelona per donar projecció a la professió i fomentar una 
major presència del sector en la cultura i en la societat, dins els àmbits de la gestió 
cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 

 
3. Les entitats hauran de presentar un projecte específic adreçat a l’assoliment dels 

esmentats objectius, desenvolupant les activitats concretes per dur-lo a terme. En cap 
cas, es valoraran les sol·licituds que presentin la totalitat de la programació anual de les 
activitats de l’entitat, si bé s’acceptaran propostes de diferents activitats que obeeixin a 
una mateixa finalitat. 

 
Tot i que la subvenció s’atorgarà per a un projecte específic, el formulari de sol·licitud 
inclou informació suficient per valorar la representativitat i l’activitat general de l’entitat. 

 
4. Ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar projectes i activitats inicialment previstos, que no es puguin 
realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció, i el motiu de la seva no realització, o de la seva realització en format virtual, 
hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció 
de la pandèmia de la COVID-19. 

 
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. 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de DOS CENTS MIL EUROS 
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(200.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del pressupost 
2021, destinada a subvencionar activitats de les entitats representatives dels sectors 
culturals. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
L’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
 
 S’atorgarà una subvenció de 15.000 € als projectes que tinguin una puntuació entre 75 i 

90 punts o bé als que el pressupost anual de despeses de l’entitat sigui superior a 
200.000 €, sempre i quan obtinguin una puntuació mínima de 70 punts. 

 S’atorgarà una subvenció de 8.000 € als projectes que obtinguin entre 65 i 74,9 punts, 
amb un pressupost anual de despeses de l’entitat inferior a 200.000 €. 

 La quantitat que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut una 
puntuació igual o superior a 65 punts, es distribuirà de forma proporcional en relació als 
punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 45 i 64,9 punts, 
tenint en compte que l’import màxim individual no podrà superar els 5.000 €.  

 
Excepcionalment, per a aquesta convocatòria i per tal que el sector cultural, pugui reprendre 
l’important paper social que ha desenvolupat fins a l’actualitat i que ha estat durament 
afectat per les mesures adoptades per la COVID-19, l’import i percentatge de les 
subvencions que s’atorguin podrà arribar al 80 % del cost total del projecte subvencionat. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 3 de juny 2021 i finalitzarà el 22 de 
juny del 2021, i s’anunciarà amb la publicació d’un extracte de la present convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS). 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases, i els model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 
trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de presentar 
a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar activitats realitzades i/o planificades per l’entitat, dins de la demarcació de 
Barcelona, compreses durant el període de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 
2021. 
 
Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la següent forma: 
 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
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1) Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre al 30 de novembre de 
2021. 

 
2) Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 3 de 

gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2022.” 
 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el 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 
total de DOS CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48916 del pressupost de l’exercici 2021 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.” 
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51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les obres 
i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals. 
(Exp. núm. 2020/17827).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. En data 17 de desembre de 2020, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 

la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva destinades a finançar les 
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals 
locals. (AP 175/2020). El codi de la convocatòria és el 202020205120012123. 

 
2. Amb aquesta convocatòria es pretén contribuir al sosteniment de les despeses 

derivades d’actuacions de reforma i millora i manteniment d’equipaments locals 
culturals de titularitat pública. Per fer-ho possible s’ha establert un ampli ventall de 
tipologies d’actuacions com són: millores estructurals pel que fa a l’accessibilitat, 
la seguretat i el confort; actuacions per a la correcta prestació de serveis com ara 
el control d'accés, mesures antifurts o mesures antiincendis; millora de l’eficiència 
energètica; connectivitat i adequació a l’entorn digital; adquisició d’equipament 
audiovisual; adquisició de sistemes de senyalització; adquisició de mobiliari 
necessari per desenvolupar una bona prestació de serveis; implementació de 
radiofreqüència; suports a la remodelació i l’adequació d’espais fixes de lectura, 
vinculats al servei de bibliobús; renovació de l’equipament escenotècnic dels 
espais escènics i condicionament de l’espai per una millor funcionalitat per a 
l’exhibició d’arts escèniques i el confort del públic; i modificacions estructurals per 
canvi d’usos d’espais per esdevenir aptes per l’activitat cultural. A més, donada la 
situació provocada per la COVID-19 també es contempla com possibilitat 
d’actuació l’adquisició de material inventariable i l’adequació d’espais i millores 
d’higiene i seguretat vinculades a les mesures preventives per lluitar contra 
aquesta malaltia. 

 
3. Les actuacions abans esmentades contribueixen a la represa cultural efectiva i 

segura en el marc de la crisi provocada per la COVID-19. Però també donen 
suport i dinamitzen el teixit productiu i empresarial local, incidint en la generació de 
riquesa i en la creació de noves oportunitats per a les empreses executores de les 
actuacions. En conseqüència aquesta convocatòria recolza l’àmbit de promoció 
econòmica per ajudar a empreses, autònoms i l’augment de l'ocupació, que és el 
més destacat per Alcaldes i Alcaldesses com a principal repte o prioritat per a 
superar la crisi econòmica i social derivada de la COVID-19. 
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4. El crèdit pressupostari màxim consignat per a aquesta convocatòria era 
inicialment d’ONZE MILIONS CENT MIL EUROS (11.100.000 €) dels quals CINC 
MILIONS CENT MIL D’EUROS (5.100.000 €) corresponien a l’exercici 
pressupostari 2021 i SIS MILIONS D’EUROS (6.000.000 €) corresponen a 
l’exercici pressupostari 2022, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient 
que es distribueix estimativament amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/76200. 

 
5. A més, es proposa augmentar en 400.000 € l’import corresponent a l’exercici 

pressupostari 2021 d’acord amb el que preveu l’article 6.2 de les bases de la 
convocatòria. El motiu es respondre, en la mesura del que permeten les bases, a 
la demanda total de finançament sol·licitat que ha estat de 26.125.070,69 €. 

 
6. Els ajuts es concedeixen amb el procediment de concurrència competitiva, i de 

conformitat amb l’article 55.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, relatiu a procediments de concessió de subvencions, on s’estableix 
que les bases reguladores de les subvencions podran exceptuar del requisit de 
fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els 
requisits establerts per al cas de que el crèdit consignat en la convocatòria fos 
suficient, atenent al número de sol·licituds un cop finalitzat el termini de 
presentació. 

 
7. Durant el termini de sol·licitud, que va finalitzar el 26 de febrer de 2021, s’han 

presentat 249 sol·licituds les quals proposaven actuacions en un total de 438 
equipaments. La distribució d’equipaments segons la seva tipologia es mostra a la 
taula següent: 

 
Tipologia d’equipaments Núm. Percentatge 

Bibliotecaris* 99 23 % 
Centres culturals polivalents* 169 39 % 
Escènic-musicals 111 25 % 
Gestió patrimonial 47 11 % 
Arts visuals 12 2 % 
* Alguns centres culturals polivalents destaquen per ser punts de lectura associats al biblio-bus 

 
8. Les sol·licituds esmentades han estat instruïdes per la Gerència de Serveis de 

Cultura i la Gerència de Serveis de Biblioteques tal i com estableix l’article 7 de les 
bases de la convocatòria. Com a resultat del procés d’instrucció s’ha emès un 
informe signat per les Gerents de totes dues Gerències el 30 d’abril de 2021. 

 
9. L’esmentat informe d’instrucció explica en el seu apartat 5 que s’ha complert el 

precepte de l’article 20.3 el qual diu que “En cas que no hi hagi crèdit hàbil i 
suficient al 2021 donada la demanda total de quantitats periodificades per aquest 
any, aquestes es veuran reduïdes. El percentatge de l’esmentada reducció serà el 
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que correspongui a dividir la quantitat del pressupost de la convocatòria de 
subvencions corresponent a l’exercici 2021 entre la suma de les quantitats 
periodificades al 2021 de la totalitat de les sol·licituds. En aquest supòsit la xifra 
reduïda haurà de ser periodificada al 2022”. D’aquesta aplicació s’esdevé que cap 
concessió està periodificada exclusivament al 2021. Aquest fet comporta, a l’hora, 
les següents conseqüències: 

 
a. Serà d’aplicació per a totes les subvencions la part de l’article 24.1 de les bases 

de la convocatòria on s’estableix que “es realitzarà un avançament del 100 % 
de la quantia concedida a cada  sol·licitud estimada en el període corresponent 
a l’exercici 2021”.  

b. Serà d’aplicació per a totes les subvencions la part de l’article 29.1 de les bases 
de la convocatòria que fa referència a les opcions de terminis de justificació 
relatives a l’any de periodificació de la subvenció de 2021 i 2022, o 2022 
exclusivament.  

c. Serà d’aplicació per a totes les subvencions la part de l’article 32.3 relativa a 
que la sol·licitud per realitzar els canvis previstos en aquest article es podrà fer 
fins al 31/10/2022. 
 

10. A l’efecte d'examinar i validar l’informe s’ha constituït l’òrgan col·legiat previst a 
l’article 21 de les bases de la convocatòria. De les decisions adoptades en 
aquesta reunió, celebrada en data 3 de maig 2021, el secretari de l’òrgan n’ha 
estès acta, que s’incorpora a l’expedient. 

 
11. L’òrgan ha validat el resultat de la instrucció plasmada en l’informe emès per la 

Gerència de Serveis de Cultura i la Gerència de Serveis de Biblioteques, amb la 
qual cosa, es pot procedir a tramitar el dictamen de resolució del procediment de 
concessió d’ajuts en el marc a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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). 

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant 
l'Ordenança). 
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3. Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 17 de 
desembre de 2020 (registre d’acords 175/2020), va aprovar la convocatòria que 
incorporava les bases específiques, destinades a finançar les obres i/o actuacions 
de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals, per un import 
màxim d’onze milions cent mil euros (11.100.000,00.- EUR). 

 
4. Vist que l’article 6.2 de les bases de la convocatòria preveu que “L’import 

corresponent a l’exercici pressupostari 2021 es podrà veure incrementat en un 
import màxim de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000 €), sense realitzar una 
nova convocatòria, en cas que abans de la seva resolució estiguin disponibles 
aquests crèdits, en els termes previstos a l’article 58.2 RLGS”. 

 
5. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020) es va publicar en data 24 de desembre de 2020 un extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 
540324. 

 
6. Vist l’article 5 de les bases de l’esmenada convocatòria, relatiu al “Procediment de 

concessió”, que estableix “els ajuts es concedeixen amb el procediment de 
concurrència competitiva, i de conformitat amb l’article 55.1 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, relatiu a procediments de concessió de 
subvencions, on s’estableix que les bases reguladores de les subvencions podran 
exceptuar del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds 
presentades que reuneixin els requisits establerts per al cas de que el crèdit 
consignat en la convocatòria fos suficient, atenent al número de sol·licituds un cop 
finalitzat el termini de presentació”. 

 
7. Vista l’article 21 de les bases de l’esmentada convocatòria, que estableix que “La 

proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona”. 

 
8. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 

corresponent acta que es va celebrar el dia 3 de maig de 2021. 
 
9. Vist l’informe, emès per la Gerent de Serveis de Cultura i la Gerent de Serveis de 

Biblioteques de data 30 d’abril de 2021, que valora les sol·licituds presentades, la 
motivació del qual consta a l’expedient. 
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10. Vist l’article 6.1 de les bases de l’esmenada convocatòria, relatiu a la “Quantia 
total i consignació pressupostària”, que estableix que “la quantia definitiva i les 
aplicacions pressupostàries es determinaran en l’acte que aprovi la concessió dels 
esmentats ajuts”. 

 
11. Atès que, segons l’acta de l’òrgan col·legiat, els ens locals beneficiaris són 

Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades, i per tant, es fa necessari un 
ajustament de valor de l’aplicació pressupostària prevista a l’article 6 de les bases 
en el sentit de redistribuir l’import depenent dels ens beneficiaris, tot i que no cal 
reduir l’autorització per menor disposició de la despesa al haver-se exhaurit 
íntegrament la quantia global prevista al mateix article. 

 
12. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 

següents de l’Ordenança. 
 
13. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes 
Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
14. Vist l’acord setè del dictamen d’aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona de 

l’esmentada convocatòria (175/2020) on s’estableix que l’adopció dels actes 
administratius subsegüents al present correspon als òrgans que determini la 
Refosa sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, vigent en cada moment. 

 
15. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la 
Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió 
de subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. DECLARAR la disponibilitat del crèdit i, en conseqüència, incrementar la 
quantia total màxima a aplicar a la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva destinades a finançar les obres 
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i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals, en els 
termes següents: 
 

Import inicial 
2021 

Import 
2022 

Quantia addicional 
prevista 2021 a 

l’article 6.2 de les 
bases 

Quantia 
addicional 
habilitada 

2021 

Import 
definitiu 

2021 

Import total 
definitiu 2021-

2022 

5.100.0000 € 6.000.000 € 400.000 € 400.000 € 5.500.000 € 11.500.0000 € 
 
Segon. INCREMENTAR l’autorització de la despesa a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/76200 de l’exercici 2021 amb el número d’operació 
comptable 2102900344 corresponent a la quantia addicional de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
destinades a finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment 
d’equipaments culturals locals, per un import total de QUATRE-CENTS MIL EUROS 
(400.000 €).  
 
Tercer. DECLARAR que la quantia total màxima a aplicar a la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
destinades a finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment 
d’equipaments culturals locals és d’11.500.000,00 euros, dels quals 5.500.000,00 
euros són a càrrec del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Quart. APROVAR la concessió de subvencions, d’acord amb la proposta de l’òrgan 
col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels equipaments, imports i 
periodificacions pressupostaries que s’hi relacionen: 
 

Num 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  Nom dels equipaments 

estimats 
Concessió 

(€) 
Concessió 

periodificada 
al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 

1 Abrera P0800100J Sala Municipal ; Sala Pere 
Torres   51.000,00 € 20.611,36 € 30.388,64 € 

2 Aguilar de Segarra P0800200H Castell de Castellar    41.840,21 € 15.399,70 € 26.440,51 € 

3 Aiguafreda P0801400C 
Reforma de l'edifici de les 
antigues escoles per instal·lar-
hi la biblioteca d'Aiguafreda    

43.613,02 € 32.104,41 € 11.508,61 € 

4 Alella P0800300F 
Espai d'Arts Escèniques Casal 
d'Alella ; Biblioteca Ferrer i 
Guardia   

49.450,62 € 9.796,83 € 39.653,79 € 

5 Alpens P0800400D FÀBRICA VELLA    25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 

6 Ametlla del Vallès, L' P0800500A Teatre la Sala ; Biblioteca 
municipal Josep Badia i Moret   31.769,60 € 11.041,80 € 20.727,80 € 

7 Arenys de Mar P0800600I Teatre Principal ; Biblioteca 
Pare Fidel Fita   54.230,62 € 0,00 € 54.230,62 € 

8 Arenys de Munt P0800700G 
BIBLIOTECA ANTÒNIA 
TORRENT I MARTORI ; SALA 
MUNICIPAL   

48.754,62 € 35.889,24 € 12.865,38 € 

9 Argençola P0800800E Local social Casa del Tió de 
Clariana     25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 
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Num 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  Nom dels equipaments 

estimats 
Concessió 

(€) 
Concessió 

periodificada 
al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 

10 Argentona P0800900C Teatre Municipal LA SALA ; 
MUSEU DEL CÀNTIR   51.571,42 € 37.962,75 € 13.608,67 € 

11 Artés P0801000A CRUÏLLA ENTITATS ; Complex 
Cultural de Cal Sitges   46.168,21 € 0,00 € 46.168,21 € 

12 Avià P0801100I Sala polivalent Ateneu d'Avià    29.517,95 € 21.728,75 € 7.789,20 € 

13 Avinyó P0801200G 

Local Catalunya ; BIBLIOTECA 
MUNICIPAL ; Local de gent 
gran ; Local de gent jove: El 
Refugi 

43.429,81 € 23.617,70 € 19.812,11 € 

14 Avinyonet del Penedès P0801300E 

LOCAL SOCIAL MUNICIPAL 
D'AVINYÓ NOU ; LOCAL 
SOCIAL MUNICIPAL DE 
CANTALLOPS ; CAL CANDI ; 
CENTRE CIVIC ELS GORGS 

33.285,70 € 14.203,03 € 19.082,67 € 

15 Badalona P0801500J Biblioteca Central Urbana can 
Casacuberta    200.405,64 € 147.522,57 € 52.883,07 € 

16 Badia del Vallès P0831200A Biblioteca Vicente Aleixandre    31.885,24 € 10.376,71 € 21.508,53 € 
17 Bagà P0801600H Castell Palau dels Pinós    25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 
18 Balenyà P0801700F La Pista    39.647,49 € 29.185,30 € 10.462,19 € 
19 Balsareny P0801800D SALA SINDICAT    44.137,02 € 19.494,08 € 24.642,94 € 

20 Barberà del Vallès P0825200I 

Biblioteca Municipal Esteve 
Paluzie ; Teatre Municipal 
Cooperativa ; Auditori Maria 
Feliu  

68.082,62 € 50.116,97 € 17.965,65 € 

21 Begues P0802000J TEATRE EL GOULA ; CENTRE 
CÍVIC EL ROURE   47.288,21 € 34.809,79 € 12.478,42 € 

22 Berga P0802200F TEATRE MUNICIPAL BERGA    38.200,00 € 0,00 € 38.200,00 € 

23 Bigues i Riells P0802300D 
Teatre Auditori Polivalent de 
Bigues i Riells ; Centre Cívic i 
Cultural de Riells del Fai   

34.449,00 € 25.358,59 € 9.090,41 € 

24* Bruc, El P0802500I 

BIBLIOTECA VERGE DE 
MONTSERRAT ; MUSEU DE 
LA MUNTANYA DE 
MONTSERRAT DEL BRUC – 
“Un museu viu” ; SALA 
D'ACTES DE CAN CASAS 

43.249,81 € 12.282,13 € 30.967,68 € 

25 Cabanyes, Les P0802700E LOCAL SOCIAL MUNICIPAL    42.381,02 € 31.197,51 € 11.183,51 € 

26 Cabrera d'Anoia P0802800C 
Local Social de Can Ros ; Local 
Social de Canaletes ; Casa 
Consistorial  

42.737,81 € 31.460,15 € 11.277,66 € 

27* Cabrera de Mar P0802900A Cal Conde ; Can Bartomeu 45.353,81 € 21.670,11 € 23.683,70 € 
28 Cabrils P0803000I Biblioteca de Cabrils    30.000,00 € 22.083,60 € 7.916,40 € 

29 Calaf P0803100G 
Sala d'Actes Municipal Teresa 
Escolà ; Espai Social i Cultural 
Carmen Arrojo Maroto   

44.437,81 € 13.820,97 € 30.616,84 € 

30 Calders P0803400A Centre Cívic i Cultural    35.446,88 € 26.093,15 € 9.353,73 € 

31 Caldes de Montbui P0803300C 
Biblioteca de Caldes de 
Montbui; Centre Cívic i Cultural; 
Museu Thermalia ; Can Rius 

55.653,02 € 24.471,82 € 31.181,20 € 
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Num 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  Nom dels equipaments 

estimats 
Concessió 

(€) 
Concessió 

periodificada 
al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 

32 Caldes d'Estrac P0803200E 

Biblioteca Can Milans ; Sala 
Cultural ; Equipament de 
Promoció Econòmica i Cultural 
(La Fabriqueta)  

25.748,30 € 16.482,23 € 9.266,07 € 

33 Calella P0803500H Arxiu Històric Municipal de 
Calella    56.865,02 € 0,00 € 56.865,02 € 

34 Calldetenes P0822400H Auditori Teatre Calldetenes ; 
Arxiu municipal   40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 

35 Calonge de Segarra P0803600F Arxiu municipal de Calonge de 
Segarra    10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

36 Canet de Mar P0803900J Biblioteca P. Gual i Pujadas de 
Canet de Mar    36.620,80 € 26.957,30 € 9.663,50 € 

37 Canyelles P0804200D 
Espai cultural polivalent :  
biblioteca virtual-biblioaccés, 
aula de formació i coworking    

28.717,60 € 21.139,60 € 7.578,00 € 

38 Capellades P0804300B TEATRE LA LLIGA DE 
CAPELLADES    45.844,21 € 33.746,83 € 12.097,38 € 

39 Cardedeu P0804500G 
TEATRE AUDITORI 
CARDEDEU (CENTRE 
CULTURAL CARDEDEU)    

39.722,14 € 29.240,26 € 10.481,88 € 

40 Cardona P0804600E 
Teatre Municipal Els Catòlics ; 
Biblioteca Municipal Marc de 
Cardona   

45.318,62 € 25.639,45 € 19.679,17 € 

41 Carme P0804700C Casal de Carme (Centre 
Popular)    42.221,81 € 20.110,79 € 22.111,02 € 

42 Casserres P0804800A Local Cultural ; Biblioteca 
municipal   42.896,21 € 0,00 € 42.896,21 € 

43 Castellar de n'Hug P0805100E Sala polivalent    27.094,94 € 19.945,12 € 7.149,82 € 
44 Castellar del Riu P0804900I Local sociocultural d'Espinalbet    18.618,86 € 13.705,71 € 4.913,15 € 

45 Castellar del Vallès P0805000G 
Biblioteca Municipal Antoni Tort; 
Auditori Miquel Pont ; Ateneu ; 
Sala blava Espai Tolrà 

60.959,42 € 6.503,40 € 54.456,02 € 

46 Castellbisbal P0805300A 
Sala d'exposicions del Centre 
Cultural d'Els Costals ; Arxiu 
Municipal de Castellbisbal   

46.372,25 € 34.135,53 € 12.236,72 € 

47 Castellcir P0805400I Casal de Castellcir    14.106,98 € 10.384,43 € 3.722,55 € 

48 Castelldefels P0805500F Biblioteca Ramon Fernàndez 
Jurado ; TEATRE PLAZA   50.000,00 € 25.764,19 € 24.235,81 € 

49 Castellet i la Gornal P0805700B Niu de l'Oreneta    10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 
50 Castellfollit de Riubregós P0805900H Local Social    30.000,00 € 22.083,60 € 7.916,40 € 

51 Castellolí P0806200B CENTRE CULTURAL LA 
BRILLANTE    35.011,43 € 25.772,61 € 9.238,82 € 

52 Castellterçol P0806300J ESCOLES VELLES ; ESPAI 
FRANCH    43.580,21 € 16.040,13 € 27.540,08 € 

53 Castellví de Rosanes P0806500E Escoles Velles    43.117,02 € 0,00 € 43.117,02 € 

54 Centelles P0806600C TEATRE CASAL FRANCESC 
MACIÀ    47.533,02 € 19.105,21 € 28.427,81 € 

55 Cercs P0826800E MUSEU DE LES MINES DE 
CERCS    28.992,53 € 21.341,98 € 7.650,55 € 
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de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
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(€) 
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56 Cerdanyola del Vallès P0826600I 

Biblioteca Central de 
Cerdanyola ; MUSEU I 
POBLAT IBÊRIC DE CA 
NOLIVER   

69.100,00 € 25.432,94 € 43.667,06 € 

57 Cervelló P0806700A 
CENTRE CÍVIC L'ATENEU ; 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
CERVELLÓ   

48.853,02 € 35.961,68 € 12.891,34 € 

58 Collbató P0806800I Casinet ; Casal de Cultura   35.507,50 € 26.137,78 € 9.369,72 € 
59 Copons P0807000E Arxiu municipal    20.799,65 € 15.311,04 € 5.488,61 € 
60 Corbera de Llobregat P0807100C Biblioteca Municipal Can Baró    40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 

61 Cornellà de Llobregat P0807200A 
AUDITORI DE CORNELLÀ ; 
BIBLIOTECA CENTRAL DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT   

95.873,60 € 27.101,43 € 68.772,17 € 

62 Dosrius P0807400G La Tortuga    45.994,62 € 0,00 € 45.994,62 € 
63 Esparreguera P0807500D Biblioteca Municipal L'Ateneu    59.410,62 € 17.360,81 € 42.049,81 € 
64 Espunyola, L' P0807700J Local Social de l'Espunyola    23.138,91 € 17.033,01 € 6.105,90 € 

65 Estany, L' P0807800H LOCAL SOCIAL EL CINE ; 
CASA DE CULTURA   41.934,62 € 15.434,45 € 26.500,17 € 

66 Figaró-Montmany P0813300A Centre Cívic de Figaró    42.501,02 € 26.718,31 € 15.782,71 € 

67 Fígols P0807900F Centre d'Interpretació 
Dinosaures Fumanya    30.604,08 € 22.528,27 € 8.075,81 € 

68 Fogars de Montclús P0808000D Local Mariona    26.934,60 € 19.827,09 € 7.107,51 € 
69 Folgueroles P0808200J Centre cultural municipal    30.651,82 € 22.563,41 € 8.088,41 € 

70 Fonollosa P0808300H Sala Polivalent Municipal - 
Canet de Fals    26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 

71 Font-rubí P0808400F Centre Recreatiu "La 
Cooperativa"    42.671,42 € 31.411,28 € 11.260,14 € 

72 Franqueses del Vallès, Les P0808500C 

Centre Cultural de Bellavista ; 
Consell del Poble de Corró 
d'Amunt ; Biblioteca Municipal 
de Corró d'Avall (Les 
Franqueses del Vallès)  

57.683,42 € 19.527,24 € 38.156,18 € 

73 Gaià P0808900E Local Socio-Cultural de Galera    41.749,81 € 0,00 € 41.749,81 € 

74 Gallifa P0808600A 

Espai Polivalent Rectoria - Can 
Roqueta (Inscrit a favor del 
municipi finca 460 - Registre 
Terrassa 5)    

41.747,42 € 30.731,10 € 11.016,32 € 

75 Garriga, La P0808700I 
Teatre de la Garriga, El 
Patronat ; Biblioteca Municipal 
Núria Albó   

38.410,00 € 28.274,36 € 10.135,64 € 

76 Gavà P0808800G Biblioteca Marian Colomé    66.245,00 € 37.575,24 € 28.669,76 € 
77 Gelida P0809000C Centre d'Iniciatives Culturals    47.636,21 € 0,00 € 47.636,21 € 

78 Gironella P0809100A 

LOCAL EL BLAT ; ESPAI 
SANTA EULÀLIA (antigament 
anomenat Església Vella) ; 
ESPAI VILADOMIU NOU 
(antigament Edifici del Teatre)  

45.470,62 € 17.891,07 € 27.579,55 € 

79 Granada, La P0809300G Centre Cívic de la Granada     32.184,77 € 23.691,85 € 8.492,92 € 
80 Granera P0809400E EL CASAL    35.209,93 € 25.918,73 € 9.291,20 € 
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81 Granollers P0809500B Biblioteca Can Pedrals de 
Granollers     74.000,00 € 54.472,87 € 19.527,13 € 

82 Gualba P0809600J Masia Can Figueres 40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 

83* Guardiola de Berguedà P0809800F Centre Cívic de Guardiola de 
Berguedà  12.000,00 € 4.416,72 € 7.583,28 € 

84 Hospitalet de Llobregat, L' P0810000J 
Auditori Barradas ; Biblioteca 
Can Sumarro ; Biblioteca Tecla 
Sala ; Biblioteca La Bòbila 

253.548,22 € 46.660,47 € 206.887,75 € 

85 Hostalets de Pierola, Els P0816100B ESPAI TRADICIONS    43.988,21 € 23.078,94 € 20.909,27 € 

86 Igualada P0810100H 

Museu de la Pell d'Igualada i 
Comarcal de l'Anoia ; Biblioteca 
Central d'Igualada ; TEATRE 
MUNICIPAL ATENEU  

73.583,42 € 39.731,13 € 33.852,29 € 

87 Llagosta, La P0810400B 
Centre Cultural de la Llagosta ; 
Biblioteca Municipal de la 
Llagosta   

36.505,55 € 26.872,46 € 9.633,09 € 

88 Lluçà P0810800C L'Estudi de Lluçà    41.828,21 € 0,00 € 41.828,21 € 

89 Malgrat de Mar P0810900A Biblioteca "La Cooperativa" ; 
Centre Cultural c/ Carme, 26   56.473,02 € 3.410,37 € 53.062,65 € 

90 Manlleu P0811100G 
MUSEU DEL TER ; CAN 
PUGET-CASA DE CULTURA ; 
TEATRE CENTRE   

58.068,21 € 17.117,29 € 40.950,92 € 

91 Manresa P0811200E 

Centre Cultural el Casino ; 
Centre cívic Selves i Carner ; 
Casal de les Escodines ; Teatre 
Kursaal 

103.781,02 € 36.604,18 € 67.176,84 € 

92* Martorell P0811300C AUDITORI JOAN CEREROLS 
del Centre Cultural   16.870,52 € 1.664,11 € 15.206,41 € 

93 Martorelles P0811400A 

Masoveria de Can Carrencà ( 
Sala d'exposicions de Can 
Carrencà) ; Celler de Can 
Carrencà ; Antigues Escoles 
Montserrat  

45.450,62 € 22.304,74 € 23.145,88 € 

94 Masies de Roda, Les P0811500H SALA POLIVALENT    40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 
95 Masies de Voltregà, Les P0811600F Biblioaccés de Vinyoles ;    10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

96 Masnou, El P0811700D 

Biblioteca Joan Coromines ; 
Espai Escènic Iago Pericot ; 
Museu Municipal de Nàutica del 
Masnou  

60.421,81 € 31.322,32 € 29.099,49 € 

97 Masquefa P0811800B SALA POLIVALENT     32.000,00 € 23.555,83 € 8.444,17 € 

98 Matadepera P0811900J 
Casal de Cultura ; Sala d'Actes 
del Casal de Cultura  ; 
Biblioteca Àngel Guimerà  

49.070,62 € 28.472,82 € 20.597,80 € 

99 Mataró P0812000H 

Can Gassol. Centre de creació 
d'arts escèniques ; LA PRESÓ ; 
Can Marfà. Gènere de Punt. 
Museu de Mataró ; Biblioteca 
Pompeu Fabra 

144.221,82 € 46.215,47 € 98.006,35 € 
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100 Moià P0813700B 

ESPAI CULTURAL "LES 
FAIXES" ; Biblioteca Municipal 
1 d'octubre; COVES DEL TOLL; 
MUSEU DE MOIÀ 

46.623,42 € 19.752,20 € 26.871,22 € 

101 Molins de Rei P0812200D Biblioteca el Molí    48.139,85 € 35.436,70 € 12.703,15 € 

102 Montcada i Reixac P0812400J 

Biblioteca Elisenda de 
Montcada ; Casa de les Aigües 
de Montcada i Reixac ; Teatre 
Municipal de Montcada i Reixac  

70.601,02 € 25.960,33 € 44.640,69 € 

103 Montclar P0812900I Les escoles    34.691,07 € 11.455,84 € 23.235,23 € 
104 Montesquiu P0813000G Teatre el Centre    42.408,21 € 0,00 € 42.408,21 € 

105 Montgat P0812500G 

Sala polivalent Pau Casals de 
la Biblioteca municipal Tirant lo 
Blanc ; BIBLIOTECA TIRANT 
LO BLANC   

51.242,62 € 37.720,71 € 13.521,91 € 

106 Montmajor P0813100E LOCAL DEL COMÚ ; MUSEU 
D'ART DEL BOLET   31.062,73 € 22.865,89 € 8.196,84 € 

107 Montmaneu P0813200C Sala d'actes Culturals ; Cafè del 
poble ; Local polivalent  41.729,81 € 17.753,76 € 23.976,05 € 

108 Montmeló P0813400I 
Museu Municipal ; Sala 
Polivalent del Centre Cultural 
La Torreta   

32.715,00 € 24.082,16 € 8.632,84 € 

109 Montornès del Vallès P0813500F Biblioteca i escola de música    54.724,21 € 40.283,58 € 14.440,63 € 

110 Montseny P0813600D CASAL DE CULTURA ; 
EDIFICI MULTIFUNCIONAL   26.841,05 € 0,00 € 26.841,05 € 

111 Muntanyola P0812800A Local Polivalent    42.117,02 € 31.003,17 € 11.113,85 € 

112 Mura P0813800J 

CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ; 
CENTRE INFORMACIO PARC 
NATURAL DE SANT LLORENÇ 
I DE MURA (EDIFICI 
MUNICIPAL)   

10.326,00 € 7.601,17 € 2.724,83 € 

113 Navarcles P0813900H 

Teatre Auditori Agustí Soler i 
Mas ; LA CREUETA CENTRE 
CULTURAL ; Biblioteca Sant 
Valentí  

46.391,42 € 27.282,28 € 19.109,14 € 

115 Navàs P0814000F 

Casal Sant Genís ; Teatre de 
Palà de Torroella ; Centre 
d'Interpretació Enoturístic de 
Navàs ; Biblioteca Josep Mas 
Carreras 

46.425,81 € 26.470,06 € 19.955,75 € 

116 Òdena P0814200B TEATRE CENTRE UNIÓ 
AGRÍCOLA     44.524,21 € 0,00 € 44.524,21 € 

117 Olèrdola P0814400H 
EDIFICI DE CORREUS - SLA 
DE JOVES ; Centre cívic 
Gatzara   

11.000,00 € 8.097,32 € 2.902,68 € 

118 Olesa de Bonesvalls P0814500E 

CENTRE CÍVIC OLESA DE 
BONESVALLS ; CENTRE 
CÍVIC CA N'OLIVELLA PLA 
DEL PÈLAG   

43.057,81 € 2.912,55 € 40.145,26 € 
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119 Olost P0814800I 

CENTRE CÍVIC D'OLOST - 
BIBLIOTECA ; Local Socio-
Cultural de Santa Creu de 
Jutglar ; SALA CULTURAL DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOST  

30.000,00 € 18.143,74 € 11.856,26 € 

120 Orís P0814900G Local Social    41.861,81 € 16.208,66 € 25.653,15 € 

121 Oristà P0815000E 
SALA POLIVALENT DE LA 
TORRE D'ORISTÀ ; SALA 
POLIVALENT D'ORISTÀ   

24.998,60 € 11.855,28 € 13.143,32 € 

122* Òrrius P0815200A 

CENTRE CÍVIC CAN 
MESTRES ; HOTEL 
D'ENTITATS ; SALA 
POLIVALENT 

42.201,02 € 12.785,72 € 29.415,30 € 

123 Pacs del Penedès P0815300I PISTA ALCALDE JOSEP 
SOLER    42.347,42 € 31.172,78 € 11.174,64 € 

124 Palafolls P0815400G 

Teatre de Palafolls ; Biblioteca 
pública Enric Miralles de 
Palafolls ; Edifici municipal 
EMMID - Escola municipal de 
Música i Dansa ; CENTRE 
CÍVIC LOCAL D'ENTITATS 

49.133,81 € 13.097,28 € 36.036,53 € 

125 Palau-solità i Plegamans P0815500D TEATRE DE LA VILA    53.426,62 € 39.328,39 € 14.098,23 € 
126 Pallejà P0815600B Castell de Pallejà    20.369,14 € 14.994,13 € 5.375,01 € 

127 Palma de Cervelló, La P5831301F Biblioteca municipal / Centre 
Cultural Polivalent    43.973,02 € 32.369,41 € 11.603,61 € 

128 Papiol, El P0815700J Biblioteca Valentí Almirall    12.559,58 € 9.245,36 € 3.314,22 € 
129 Parets del Vallès P0815800H Teatre Can Rajoler    56.875,42 € 24.816,37 € 32.059,05 € 

130 Perafita P0815900F CENTRE DE CULTURA ; 
Pavelló municipal   41.925,81 € 20.142,06 € 21.783,75 € 

131 Piera P0816000D Biblioteca Municipal de Piera    37.482,40 € 0,00 € 37.482,40 € 

132 Pineda de Mar P0816200J Can Comas, Espai de 
Dinamització Cultural     63.427,42 € 31.316,81 € 32.110,61 € 

133 Pla del Penedès, El P0816300H SALA POLIVALENT GIMNÀS    42.614,62 € 12.547,79 € 30.066,83 € 
134 Pobla de Claramunt, La P0816400F ATENEU GUMERSIND BISBAL    29.600,00 € 21.789,15 € 7.810,85 € 
135 Pobla de Lillet, La P0816500C Centre Cívic    25.489,53 € 15.531,11 € 9.958,42 € 
136 Polinyà P0816600A CENTRE CIVIC    48.393,02 € 35.623,06 € 12.769,96 € 

137 Pont de Vilomara i 
Rocafort, El P0818100J BIBLIOTECA MUNICIPAL    10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

138 Pontons P0816700I Sala Polivalent vinculada a la 
Biblioteca municipal    42.035,42 € 30.943,11 € 11.092,31 € 

139 Prat de Llobregat, El P0816800G Centre cívic Jardins de la Pau ; 
El Modern (Teatre Modern)   93.289,02 € 8.752,67 € 84.536,35 € 

140 Prats de Lluçanès P0817000C 

Sala Polivalent Municipal de 
Prats de Lluçanès ; Ca 
l'Andreuet ; Museu Municipal 
Miquel Soldevila  

38.221,00 € 17.666,88 € 20.554,12 € 

141 Prats de Rei, Els P0816900E CENTRE CÍVIC DE LA 
COOPERATIVA    42.035,42 € 0,00 € 42.035,42 € 

142 Premià de Dalt P0823000E 
BIBLIOTECA JAUME PERICH I 
ESCALA ; MUSEU DE PREMIÀ 
DE DALT   

49.968,21 € 23.084,09 € 26.884,12 € 
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143 Premià de Mar P0817100A 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARTÍ ROSSELLÓ ; MUSEU 
ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR ; 
CENTRE CÍVIC ; ESPAI 
L'AMISTAT 

60.000,00 € 44.167,19 € 15.832,81 € 

144 Puigdàlber P0817300G Sala Polivalent sociocultural de 
Puigdàlber    42.030,62 € 30.939,57 € 11.091,05 € 

145 Puig-reig P0817400E 

TEATRE ESPLAI DE 
L'AMETLLA DE MEROLA ; 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL GUILLEM DE 
BERGUEDÀ; Sala 
d'Exposicions-Sala de la Creu ; 
Sala d'Actes Dr. Llaveries 

44.952,21 € 33.090,21 € 11.862,00 € 

146 Rajadell P0817700H 

Rectoria Vella. Pinacoteca i 
Oficina de Turisme ; Vil.la 
romana de Sant Amanç de 
Viladés   

42.048,21 € 15.476,26 € 26.571,95 € 

147 Rellinars P0817800F CASAL DE CULTURA    42.233,81 € 15.544,57 € 26.689,24 € 

148 Ripollet P0817900D 
Centre d’interpretació del 
Patrimoni Molí d’en Rata ; 
Teatre Auditori de Ripollet     

72.541,82 € 26.699,74 € 45.842,08 € 

149 Roda de Ter P0818200H 

Teatre Eliseu ; MUSEU 
ARQUEOLÒGIC DE 
L'ESQUERDA ; Fundació / 
Casa Museu Miquel Martí i Pol ; 
Biblioteca Bac de Roda  

46.650,62 € 31.464,10 € 15.186,52 € 

150 Rubí P0818300F Museu Municipal Castell    32.500,00 € 12.882,10 € 19.617,90 € 

151 Rubió P0818400D 
LOCAL SOCIAL EL PLA DE 
RUBIÓ ; CENTRE RECREATIU 
DEL CASTELL DE RUBIÓ   

25.009,55 € 18.410,03 € 6.599,52 € 

152 Rupit i Pruit P0818500A Edifici d'usos culturals i socials 
Can Castellet     41.833,02 € 30.794,12 € 11.038,90 € 

153 Sabadell P0818600I 

Biblioteca Vapor Badia ; 
Biblioteca del Sud ; L'Estruch, 
centre de Creació de les Arts en 
viu ; La Faràndula 

190.000,00 € 23.261,39 € 166.738,61 € 

154 Sagàs P0818700G 

EL SINDICAT ; CENTRE CIVIC 
CA LA MESTRA DE LA 
GUÀRDIA DE SAGÀS ; 
ANTIGA ESCOLA DE SAGÀS 
O SALA D'ACTES DE 
L'AJUNTAMENT  

26.822,37 € 19.744,48 € 7.077,89 € 

155 Sallent P0819000A 
SALA DE CULTURA ; 
FÀBRICA VELLA ; 
BIBLIOTECA  

28.830,00 € 21.222,33 € 7.607,67 € 
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156 Sant Adrià de Besòs P0819300E 

Museu d'història de la 
Immigració de Catalunya ; Arxiu 
Municipal de Sant Adrià de 
Besòs "Isabel Rojas 
Castroverde" ; Centre Cultural 
Besòs ; Biblioteca Font de La 
Mina 

71.287,42 € 52.476,08 € 18.811,34 € 

157 Sant Andreu de la Barca P0819500J Teatre Nuria Espert    63.656,21 € 22.367,30 € 41.288,91 € 

158 Sant Andreu de Llavaneres P0819600H Biblioteca municipal ; Can 
Caralt   50.384,21 € 7.067,70 € 43.316,51 € 

159 Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 

Biblioteca de Sant Antoni de 
Vilamajor ; Casal Sociocultural - 
Escoles Velles de Sant Antoni 
de Vilamajor ; El Patronat  

24.923,03 € 18.346,34 € 6.576,69 € 

160 Sant Boi de Llobregat P0819900B 

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer ; Biblioteca M. Aurèlia 
Capmany ; Can Castells Centre 
d'Art ; Teatre de Can 
Massallera 

108.493,82 € 52.762,93 € 55.730,89 € 

161 Sant Cebrià de Vallalta P0820200D Pavelló Sant Cebrià de Vallalta    27.045,92 € 19.909,04 € 7.136,88 € 

162 Sant Celoni P0820100F Teatre Municipal Ateneu de 
Sant Celoni    55.933,02 € 10.152,35 € 45.780,67 € 

163 Sant Climent de Llobregat P0820300B Casal de Cultura    43.603,38 € 32.097,31 € 11.506,07 € 

164 Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 
Conjunt cultural del Sindicat 
Agrícola (Sala del Cafè) ; 
Centre Cívic ; Cal Sense  

42.415,42 € 17.347,01 € 25.068,41 € 

165 Sant Esteve de 
Palautordera P0820600E Casal Teatre Municipal Pare 

Casals    43.865,81 € 28.948,43 € 14.917,38 € 

166 Sant Esteve Sesrovires P0820700C Sala d'exposicions "El Celler"    43.148,83 € 31.762,71 € 11.386,12 € 

167 Sant Feliu de Codines P0820900I 

Museu Municipal de Can 
Xifreda ; Biblioteca Joan Petit 
Aguilar ; Centre Cívic La 
Fonteta  

46.617,02 € 34.315,71 € 12.301,31 € 

168 Sant Feliu de Llobregat P0821000G 
Auditori del Palau Falguera ; 
Centre Cívic Roses ; Cinebaix ; 
Biblioteca Montserrat Roig 

77.497,82 € 0,00 € 77.497,82 € 

169 Sant Feliu Sasserra P0821100E 

Centre Cívic Casal d'avis 
L'Ateneu ; Centre Cultural 
L'Ateneu ; Centre de 
interpretació de la bruixeria  

42.091,42 € 12.548,08 € 29.543,34 € 

170 Sant Fost de 
Campsentelles P0820800A Ateneu Jaume Rifa     34.629,43 € 25.491,41 € 9.138,02 € 

171 Sant Fruitós de Bages P0821200C 
Centre d'arts i música de Sant 
Fruitós de Bages ; Nexe Espai 
de Cultura   

43.744,46 € 32.201,16 € 11.543,30 € 

172 Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I Ateneu    44.397,02 € 32.681,53 € 11.715,49 € 

173 Sant Iscle de Vallalta P0819200G Biblio@ccés Santiscle ; El 
Casal   28.800,00 € 7.950,09 € 20.849,91 € 

174 Sant Joan de Vilatorrada P0822500E Sala de Cultura de Cal Gallifa  ; 
Biblioteca Cal Gallifa   50.358,62 € 6.152,69 € 44.205,93 € 
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175 Sant Joan Despí P0821600D 
Centre Jujol - Can Negre ; 
Centre Cultural Miquel Martí i 
Pol   

49.750,73 € 36.622,50 € 13.128,23 € 

176 Sant Julià de Vilatorta P0821800J Aula de Cultura ; Antic 
Ajuntament de Vilalleons   34.778,75 € 25.601,33 € 9.177,42 € 

177 Sant Just Desvern P0821900H Casa de Cultura Can Ginestar    55.853,81 € 41.115,10 € 14.738,71 € 
178 Sant Llorenç d'Hortons P0822000F Centre Cultural Joana Raspall     36.000,00 € 26.500,31 € 9.499,69 € 
179 Sant Llorenç Savall P0822100D Casa de Cultura 1 d'Octubre    43.508,21 € 32.027,26 € 11.480,95 € 
180 Sant Martí de Tous P0822600C Ateneu municipal    42.597,81 € 31.357,09 € 11.240,72 € 

181 Sant Martí Sesgueioles P0822800I Centre Polivalent Josep Mª 
Torras Cao "La Fàbrica"    37.762,89 € 27.798,01 € 9.964,88 € 

182 Sant Mateu de Bages P0822900G Sala Polivalent de Valls de 
Torroella-Antic Teatre    28.129,04 € 20.706,34 € 7.422,70 € 

183 Sant Pere de Ribes P0823100C Teatre la Bòbila de les 
Roquetes    66.185,02 € 48.720,11 € 17.464,91 € 

184 Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 

Museu Molí Paperer de Cal 
Xerta ; Escoles Velles ; Casal 
de cultura vell - Ràdio Municipal 
"Onabitlles" ; Casal dels 
Marquesos de Llió 

43.087,64 € 31.717,67 € 11.369,97 € 

185* Sant Pere de Torelló P0823300I Biblioteca L'Esqueller   37.644,72 € 16.767,86 € 20.876,86 € 

186 Sant Pere de Vilamajor P0823400G 

Edifici Municipal Vilamagore 
Medieval (antiga Farmàcia 
Vella) ; Centre Cívic Pi Novell 
(sala d'avis)   

45.187,42 € 29.766,44 € 15.420,98 € 

187 Sant Pol de Mar P0823500D Sala Cultural  Josep Maria 
Ainaud de Lasarte    45.849,02 € 33.750,37 € 12.098,65 € 

188 Sant Quintí de Mediona P0823600B Associació Cultural i Recreativa 
El Jardí    43.413,02 € 31.957,19 € 11.455,83 € 

189 Sant Quirze de Besora P0823700J 

Equipament Cultural la 
Cooperativa de Sant Quirze 
Besora ; Biblioteca Pompeu 
Fabra  ; Casa Cultura (sala 
d'exposicions Can Tija)  

43.343,42 € 0,00 € 43.343,42 € 

190 Sant Quirze del Vallès P0823800H Sala Josep Brossa de la 
Patronal ; Biblioteca Municipal   46.811,50 € 34.458,87 € 12.352,63 € 

191 Sant Quirze Safaja P0823900F Casa del Poble    42.111,42 € 0,00 € 42.111,42 € 

192 Sant Sadurní d'Anoia P0824000D Centre d'Interpretació del Cava-
CIC FASSINA    46.000,00 € 26.500,31 € 19.499,69 € 

193 Sant Salvador de Guardiola P0809700H La Sala 40.685,43 € 29.949,35 € 10.736,08 € 

194 Sant Vicenç de Castellet P0826200H 

Espai Ateneu ( Biblioteca, zona 
exposicions i Auditori) ; Sala 
Polivalent Cal Soler ; Textil 
Montserrat- Edifici Entitats  

49.228,21 € 19.013,61 € 30.214,60 € 

195 Sant Vicenç de Montalt P0826400D La Muntala ; La Muntala   33.805,68 € 15.440,61 € 18.365,07 € 

196 Sant Vicenç de Torelló P0826500A 
Espai Jove Santvi ; Casa del 
Metge (Espai d'acollida i centre 
d'interpretació)   

43.256,21 € 31.841,75 € 11.414,46 € 
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197 Santa Coloma de 
Gramenet P0824500C 

Biblioteca Central de Santa 
Coloma de Gramenet ; 
Biblioteca del Fondo ; Museu 
Torre Balldovina ; Teatre 
Sagarra 

136.981,82 € 44.799,56 € 92.182,26 € 

198 Santa Eugènia de Berga P0824600A Teatre Àngel Guimerà    43.408,21 € 0,00 € 43.408,21 € 
199 Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I Espai Cultural    38.591,39 € 28.407,89 € 10.183,50 € 

200 Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G Centre Cívic i Cultural la 
Fàbrica    30.830,40 € 22.694,87 € 8.135,53 € 

201 Santa Fe del Penedès P0824900E 
Centre Cívic Municipal (CCR - 
CENTRE CULTURAL I 
RECREATIU DE SANTA FE)    

27.433,70 € 9.443,68 € 17.990,02 € 

202 Santa Margarida de 
Montbui P0825000C 

Espai de les arts i del 
coneixement Mont-Àgora ; 
Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola   

49.593,81 € 17.058,03 € 32.535,78 € 

203 Santa Margarida i els 
Monjos P0825100A 

Casa de Cultura Mas Catarro ; 
Biblioteca municipal ; Centre 
d'Interpretació de l'aviació 
republicana i la guerra aèria 
(CIARGA)  

47.698,62 € 15.547,57 € 32.151,05 € 

204 Santa Maria de Martorelles P0825600J Espai Lledoner    35.405,28 € 26.062,53 € 9.342,75 € 

205 Santa Maria de Merlès P0825500B Local Social de Santa Maria de 
Merlès    22.876,04 € 16.839,51 € 6.036,53 € 

206 Santa Maria de 
Palautordera P0825900D L'Esplai    49.148,21 € 0,00 € 49.148,21 € 

207 Santa Perpètua de Mogoda P0826000B Biblioteca municipal Josep Jardí    62.249,02 € 21.461,38 € 40.787,64 € 

208 Santa Susanna P0826100J Biblioteca Vall d'Alfatà ; Local 
Social   44.366,62 € 13.996,87 € 30.369,75 € 

209 Santpedor P0819100I Biblioteca PARE IGNASI 
CASANOVES ; Cal Llovet   47.653,02 € 10.107,38 € 37.545,64 € 

210 Seva P0826900C Sala Polivalent de Seva    43.389,02 € 31.939,52 € 11.449,50 € 
211 Sitges P0827000A Biblioteca Santiago Rusiñol    65.055,42 € 25.233,37 € 39.822,05 € 
212 Subirats P0827300E Espai Esperanto de Subirats    44.045,02 € 24.316,81 € 19.728,21 € 

213 Súria P0827400C Biblioteca de Súria ; Castell de 
Súria   46.363,42 € 34.129,03 € 12.234,39 € 

214 Talamanca P0827700F Casal del Poble    41.774,62 € 30.751,13 € 11.023,49 € 
215 Taradell P0827800D Centre Cultural Costa i Font    46.801,02 € 17.225,58 € 29.575,44 € 

216 Tavèrnoles P0827500J Sala Polivalent Edifici 
Ajuntament ; Centre Cívic   41.507,83 € 30.554,74 € 10.953,09 € 

217 Tavertet P0828000J Centre Cultural "Antigues 
Escoles"    35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 

218 Teià P0828100H BIBLIOTECA DE CAN 
LLAURADOR    30.500,00 € 22.451,66 € 8.048,34 € 

219 Terrassa P0827900B Sala Muncunill    218.054,62 € 0,00 € 218.054,62 € 

220 Tiana P0828200F 

BIBLIOTECA CAN BARATAU ; 
BIBLIOTECA CAN BARATAU ; 
SALA ALBÉNIZ ; Casal de 
Tiana 

48.681,81 € 29.027,97 € 19.653,84 € 

221 Tona P0828300D Sala La Canal ; Biblioteca 
municipal Caterina Figueras   48.202,62 € 35.482,90 € 12.719,72 € 
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222 Tordera P0828400B 

Espai cultural Emili Vendrell ; 
Espai cultural Hospital de 
Pobres ; Arxiu Històric 
Municipal de Tordera  

55.382,62 € 26.104,54 € 29.278,08 € 

223 Torelló P0828500I 
Teatre Cirvianum ; 
BIBLIOTECA DOS RIUS ; 
MUSEU DE LA TORNERIA  

41.865,00 € 14.623,02 € 27.241,98 € 

224 Torre de Claramunt, La P0828600G 
CENTRE SOCIAL ST JOAN 
BAPTISTA. RECINTE 
TORRESPORT    

35.000,00 € 25.764,19 € 9.235,81 € 

225 Torrelavit P0828700E Casal de Cultura de Torrelavit    42.745,02 € 11.130,38 € 31.614,64 € 
226 Torrelles de Foix P0828800C Arxiu Històric Municipal    36.050,54 € 26.537,52 € 9.513,02 € 

227 Torrelles de Llobregat P0828900A Biblioteca Municipal Pompeu 
Fabra ; Ateneu Torrellenc   46.442,62 € 0,00 € 46.442,62 € 

228 Ullastrell P0829000I 

Teatre del Casal Cultural 
d'Ullastrell ; Espai Cultural El 
Progrés ; Biblioteca Josep 
Massagué (dins el Casal 
Cultural d'Ullastrell)  

43.284,21 € 17.035,39 € 26.248,82 € 

229 Vacarisses P0829100G Sala Gran de la Fàbrica ; Casal 
de Cultura   46.960,21 € 34.568,34 € 12.391,87 € 

230 Vallcebre P0829300C EDIFICI PLURIFUNCIONAL DE 
VALLCEBRE    41.809,81 € 21.543,92 € 20.265,89 € 

231 Vallgorguina P0829500H 
CASAL DE LA GENT GRAN 
CALIU EL DOLMEN ; SALA 
POLIVALENT D'EXPOSICIONS    

41.640,43 € 30.652,35 € 10.988,08 € 

232 Vallirana P0829600F 
BIBLIOTECA JOSEP MARIA 
LÓPEZ-PICÓ ; Masia Molí de 
Can Batlle   

50.865,78 € 37.443,31 € 13.422,47 € 

233 Vallromanes P0829700D Casal de Cultura de 
Vallromanes    10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

234 Veciana P0829800B Espai Cultural de Veciana    24.230,69 € 17.836,69 € 6.394,00 € 
235 Vic P0829900J ETC- espai de teatre i cinema    78.581,02 € 57.845,05 € 20.735,97 € 
236 Vilada P0830000F Local Cultural    41.942,62 € 12.348,55 € 29.594,07 € 

237 Viladecans P0830200B Museu de Viladecans - Ca 
N'Amat    94.898,62 € 0,00 € 94.898,62 € 

238 Viladecavalls P0830100D 

Centre Cívic Paco  ; Local 
Social de Can Corbera ; Local 
Social La Planassa ; Local 
Social Can Turu 

47.619,42 € 16.936,01 € 30.683,41 € 

239 Vilafranca del Penedès P0830600C 
Biblioteca Torras i Bages ; 
Auditori Municipal de Vilafranca 
del Penedès   

52.800,00 € 14.722,40 € 38.077,60 € 

240 Vilalba Sasserra P0830700A Centre Cívic Vicenç Català    32.325,70 € 23.795,59 € 8.530,11 € 

241 Vilanova del Camí P0830300J ROVY ESPAI CULTURAL ; 
Biblioteca de Vilanova del Camí   51.576,21 € 16.143,99 € 35.432,22 € 

242 Vilanova del Vallès P0831000E 
CENTRE CULTURAL DE 
VILANOVA DEL VALLÈS ; 
BIBLIOTECA CONTRAVENT   

45.955,42 € 26.821,23 € 19.134,19 € 
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243 Vilanova i la Geltrú P0830800I 

Biblioteca Joan Oliva i Milà ; 
Teatre Principal de Vilanova i la 
Geltrú ; Centre d'Art 
Contemporani La Sala  

95.278,62 € 56.109,19 € 39.169,43 € 

244 Vilassar de Dalt P0821300A Biblioteca can Manyer    48.844,21 € 35.955,19 € 12.889,02 € 

245 Vilassar de Mar P0821700B BIBLIOTECA MUNICIPAL 
ERNEST LLUCH I MARTIN    41.669,60 € 30.673,82 € 10.995,78 € 

246 Viver i Serrateix P0830900G LOCAL SOCIAL DE 
SERRATEIX 29.440,20 € 21.671,52 € 7.768,68 € 

247 EMD Bellaterra P0800249E Centre Cívic Bellaterra    28.897,03 € 21.271,68 € 7.625,35 € 

248 EMD Sant Miquel de 
Balenyà P0800314G Sala Polivalent El Casal    27.645,81 € 20.350,63 € 7.295,18 € 

249 EMD Valldoreix P0800003F NAU DE CULTURA DE 
VALLDOREIX    30.000,00 € 22.083,60 € 7.916,40 € 

* Sol·licitud amb concessió a la que se li ha desestimat algun equipament 
 
Cinquè. DESESTIMAR els equipaments següents de les sol·licituds aprovades, 
d’acords amb els motius que es relacionen: 
 

Num 
Nom de l’Ajuntament 

o de l’Entitat 
Municipal 

Descentralitzada 
NIF Nom dels equipaments 

desestimats Motiu de la desestimació 

24 Bruc, El P0802500I CASAL FAMILIAR 
DEL BRUC  

Equipament de titularitat 
privada. Incompleix l’article 
2.1 de les bases on es 
menciona que ha de ser de 
titularitat pública    

27 Cabrera de Mar P0802900A Castell de Burriac 

La modalitat d’execució es 
manifesta que es farà per 
un ens que no compleix 
amb el que s’estableix a 
l’article 13 de les bases    

83 Guardiola de Berguedà P0809800F 
Monestir de Sant 
Llorenç ; Local 
Parroquial  

Equipaments de titularitat 
privada. Incompleixen 
l’article 2.1 de les bases on 
es menciona que ha de ser 
de titularitat pública    

92 Martorell P0811300C El Progrés 

Equipament de titularitat 
privada. Incompleix l’article 
2.1 de les bases on es 
menciona que ha de ser de 
titularitat pública    

122 Òrrius P0815200A SALA PARROQUIAL 
(SALA TEATRE) 

Equipament de titularitat 
privada. Incompleix l’article 
2.1 de les bases on es 
menciona que ha de ser de 
titularitat pública    
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185 Sant Pere de Torelló* P0823300I 
Casal Cultural i 
Recreatiu de Sant 
Pere de Torelló   

Equipament de titularitat 
privada. Incompleix l’article 
2.1 de les bases on es 
menciona que ha de ser de 
titularitat pública    

 
Sisè. DESESTIMAR la següent sol·licitud per incompliment dels requisits establerts a 
la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, per 
haver arribat fora del termini de sol·licitud i per tant incomplir l’article 11.1 de les bases 
 

Num. Nom de l’ajuntament NIF 
114 Ajuntament de la Nou del Berguedà P0814100D 

 
Setè. REAJUSTAR comptablement, com a conseqüència de la redistribució de la 
quantia que correspon assignar a l’aplicació pressupostària d’Entitats Municipals 
Descentralitzades i condicionat a la comptabilització de l’increment de la convocatòria 
que aprova l’acord segon d’aquest acte administratiu, segons detall: 
 

Disminuir la quantia de SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS CINC EUROS amb 
NORANTA-UN CÈNTIMS (63.705,91 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/76200 de l’exercici 2021. 
 
Incrementar la quantia de SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS CINC EUROS amb 
NORANTA-UN CÈNTIMS (63.705,91 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/76800 de l’exercici 2021. 
 
Disminuir la quantia de VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb 
NORANTA-TRES CÈNTIMS (22.836,93 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/76200 de l’exercici 2022. 
 
Incrementar la quantia de VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS 
amb NORANTA-TRES CÈNTIMS (22.836,93 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/76800 de l’exercici 2022. 

 
Vuitè. DISPOSAR la despesa plurianual que es destinarà a aquestes actuacions per 
un import total d’ONZE MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (11.500.000 €), dels quals 
CINC MILIONS QUATRE-CENTS TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-
QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS (5.436.294,09 €) corresponen a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/76200 de l’exercici 2021, SEIXANTA-TRES MIL SET-
CENTS CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS (63.705,91 €) corresponen a 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/76800 de l’exercici 2021, CINC MILIONS 
NOU-CENTS SETANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb SET 
CÈNTIMS (5.977.163,07 €) corresponen a l’aplicació pressupostària 
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G/40100/33400/76200 de l’exercici 2022 i VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS 
EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS (22.836,93 €) corresponen a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/76800 de l’exercici 2022, condicionada a les 
comptabilitzacions de les autoritzacions esmentades a l’acord setè d’aquest acte 
administratiu, i amb el següent detall, 
 
Per la partida G/40100/33400/76200 
 

Núm 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  Concessió 

(€) 
Concessió 

periodificada 
al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 
1 Abrera P0800100J 51.000,00 € 20.611,36 € 30.388,64 € 
2 Aguilar de Segarra P0800200H 41.840,21 € 15.399,70 € 26.440,51 € 
3 Aiguafreda P0801400C 43.613,02 € 32.104,41 € 11.508,61 € 
4 Alella P0800300F 49.450,62 € 9.796,83 € 39.653,79 € 
5 Alpens P0800400D 25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 
6 Ametlla del Vallès, L' P0800500A 31.769,60 € 11.041,80 € 20.727,80 € 
7 Arenys de Mar P0800600I 54.230,62 € 0,00 € 54.230,62 € 
8 Arenys de Munt P0800700G 48.754,62 € 35.889,24 € 12.865,38 € 
9 Argençola P0800800E 25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 

10 Argentona P0800900C 51.571,42 € 37.962,75 € 13.608,67 € 
11 Artés P0801000A 46.168,21 € 0,00 € 46.168,21 € 
12 Avià P0801100I 29.517,95 € 21.728,75 € 7.789,20 € 
13 Avinyó P0801200G 43.429,81 € 23.617,70 € 19.812,11 € 
14 Avinyonet del Penedès P0801300E 33.285,70 € 14.203,03 € 19.082,67 € 
15 Badalona P0801500J 200.405,64 € 147.522,57 € 52.883,07 € 
16 Badia del Vallès P0831200A 31.885,24 € 10.376,71 € 21.508,53 € 
17 Bagà P0801600H 25.000,00 € 18.403,00 € 6.597,00 € 
18 Balenyà P0801700F 39.647,49 € 29.185,30 € 10.462,19 € 
19 Balsareny P0801800D 44.137,02 € 19.494,08 € 24.642,94 € 
20 Barberà del Vallès P0825200I 68.082,62 € 50.116,97 € 17.965,65 € 
21 Begues P0802000J 47.288,21 € 34.809,79 € 12.478,42 € 
22 Berga P0802200F 38.200,00 € 0,00 € 38.200,00 € 
23 Bigues i Riells P0802300D 34.449,00 € 25.358,59 € 9.090,41 € 
24* Bruc, El P0802500I 43.249,81 € 12.282,13 € 30.967,68 € 
25 Cabanyes, Les P0802700E 42.381,02 € 31.197,51 € 11.183,51 € 
26 Cabrera d'Anoia P0802800C 42.737,81 € 31.460,15 € 11.277,66 € 
27* Cabrera de Mar P0802900A 45.353,81 € 21.670,11 € 23.683,70 € 
28 Cabrils P0803000I 30.000,00 € 22.083,60 € 7.916,40 € 
29 Calaf P0803100G 44.437,81 € 13.820,97 € 30.616,84 € 
30 Calders P0803400A 35.446,88 € 26.093,15 € 9.353,73 € 
31 Caldes de Montbui P0803300C 55.653,02 € 24.471,82 € 31.181,20 € 
32 Caldes d'Estrac P0803200E 25.748,30 € 16.482,23 € 9.266,07 € 
33 Calella P0803500H 56.865,02 € 0,00 € 56.865,02 € 
34 Calldetenes P0822400H 40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 
35 Calonge de Segarra P0803600F 10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 
36 Canet de Mar P0803900J 36.620,80 € 26.957,30 € 9.663,50 € 
37 Canyelles P0804200D 28.717,60 € 21.139,60 € 7.578,00 € 
38 Capellades P0804300B 45.844,21 € 33.746,83 € 12.097,38 € 
39 Cardedeu P0804500G 39.722,14 € 29.240,26 € 10.481,88 € 
40 Cardona P0804600E 45.318,62 € 25.639,45 € 19.679,17 € 
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Núm 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  Concessió 

(€) 
Concessió 

periodificada 
al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 
41 Carme P0804700C 42.221,81 € 20.110,79 € 22.111,02 € 
42 Casserres P0804800A 42.896,21 € 0,00 € 42.896,21 € 
43 Castellar de n'Hug P0805100E 27.094,94 € 19.945,12 € 7.149,82 € 
44 Castellar del Riu P0804900I 18.618,86 € 13.705,71 € 4.913,15 € 
45 Castellar del Vallès P0805000G 60.959,42 € 6.503,40 € 54.456,02 € 
46 Castellbisbal P0805300A 46.372,25 € 34.135,53 € 12.236,72 € 
47 Castellcir P0805400I 14.106,98 € 10.384,43 € 3.722,55 € 
48 Castelldefels P0805500F 50.000,00 € 25.764,19 € 24.235,81 € 
49 Castellet i la Gornal P0805700B 10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 
50 Castellfollit de Riubregós P0805900H 30.000,00 € 22.083,60 € 7.916,40 € 
51 Castellolí P0806200B 35.011,43 € 25.772,61 € 9.238,82 € 
52 Castellterçol P0806300J 43.580,21 € 16.040,13 € 27.540,08 € 
53 Castellví de Rosanes P0806500E 43.117,02 € 0,00 € 43.117,02 € 
54 Centelles P0806600C 47.533,02 € 19.105,21 € 28.427,81 € 
55 Cercs P0826800E 28.992,53 € 21.341,98 € 7.650,55 € 
56 Cerdanyola del Vallès P0826600I 69.100,00 € 25.432,94 € 43.667,06 € 
57 Cervelló P0806700A 48.853,02 € 35.961,68 € 12.891,34 € 
58 Collbató P0806800I 35.507,50 € 26.137,78 € 9.369,72 € 
59 Copons P0807000E 20.799,65 € 15.311,04 € 5.488,61 € 
60 Corbera de Llobregat P0807100C 40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 
61 Cornellà de Llobregat P0807200A 95.873,60 € 27.101,43 € 68.772,17 € 
62 Dosrius P0807400G 45.994,62 € 0,00 € 45.994,62 € 
63 Esparreguera P0807500D 59.410,62 € 17.360,81 € 42.049,81 € 
64 Espunyola, L' P0807700J 23.138,91 € 17.033,01 € 6.105,90 € 
65 Estany, L' P0807800H 41.934,62 € 15.434,45 € 26.500,17 € 
66 Figaró-Montmany P0813300A 42.501,02 € 26.718,31 € 15.782,71 € 
67 Fígols P0807900F 30.604,08 € 22.528,27 € 8.075,81 € 
68 Fogars de Montclús P0808000D 26.934,60 € 19.827,09 € 7.107,51 € 
69 Folgueroles P0808200J 30.651,82 € 22.563,41 € 8.088,41 € 
70 Fonollosa P0808300H 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 
71 Font-rubí P0808400F 42.671,42 € 31.411,28 € 11.260,14 € 
72 Franqueses del Vallès, Les P0808500C 57.683,42 € 19.527,24 € 38.156,18 € 
73 Gaià P0808900E 41.749,81 € 0,00 € 41.749,81 € 
74 Gallifa P0808600A 41.747,42 € 30.731,10 € 11.016,32 € 
75 Garriga, La P0808700I 38.410,00 € 28.274,36 € 10.135,64 € 
76 Gavà P0808800G 66.245,00 € 37.575,24 € 28.669,76 € 
77 Gelida P0809000C 47.636,21 € 0,00 € 47.636,21 € 
78 Gironella P0809100A 45.470,62 € 17.891,07 € 27.579,55 € 
79 Granada, La P0809300G 32.184,77 € 23.691,85 € 8.492,92 € 
80 Granera P0809400E 35.209,93 € 25.918,73 € 9.291,20 € 
81 Granollers P0809500B 74.000,00 € 54.472,87 € 19.527,13 € 
82 Gualba P0809600J 40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 
83* Guardiola de Berguedà P0809800F 12.000,00 € 4.416,72 € 7.583,28 € 
84 Hospitalet de Llobregat, L' P0810000J 253.548,22 € 46.660,47 € 206.887,75 € 
85 Hostalets de Pierola, Els P0816100B 43.988,21 € 23.078,94 € 20.909,27 € 
86 Igualada P0810100H 73.583,42 € 39.731,13 € 33.852,29 € 
87 Llagosta, La P0810400B 36.505,55 € 26.872,46 € 9.633,09 € 
88 Lluçà P0810800C 41.828,21 € 0,00 € 41.828,21 € 
89 Malgrat de Mar P0810900A 56.473,02 € 3.410,37 € 53.062,65 € 
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90 Manlleu P0811100G 58.068,21 € 17.117,29 € 40.950,92 € 
91 Manresa P0811200E 103.781,02 € 36.604,18 € 67.176,84 € 
92* Martorell P0811300C 16.870,52 € 1.664,11 € 15.206,41 € 
93 Martorelles P0811400A 45.450,62 € 22.304,74 € 23.145,88 € 
94 Masies de Roda, Les P0811500H 40.000,00 € 29.444,79 € 10.555,21 € 
95 Masies de Voltregà, Les P0811600F 10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 
96 Masnou, El P0811700D 60.421,81 € 31.322,32 € 29.099,49 € 
97 Masquefa P0811800B 32.000,00 € 23.555,83 € 8.444,17 € 
98 Matadepera P0811900J 49.070,62 € 28.472,82 € 20.597,80 € 
99 Mataró P0812000H 144.221,82 € 46.215,47 € 98.006,35 € 

100 Moià P0813700B 46.623,42 € 19.752,20 € 26.871,22 € 
101 Molins de Rei P0812200D 48.139,85 € 35.436,70 € 12.703,15 € 
102 Montcada i Reixac P0812400J 70.601,02 € 25.960,33 € 44.640,69 € 
103 Montclar P0812900I 34.691,07 € 11.455,84 € 23.235,23 € 
104 Montesquiu P0813000G 42.408,21 € 0,00 € 42.408,21 € 
105 Montgat P0812500G 51.242,62 € 37.720,71 € 13.521,91 € 
106 Montmajor P0813100E 31.062,73 € 22.865,89 € 8.196,84 € 
107 Montmaneu P0813200C 41.729,81 € 17.753,76 € 23.976,05 € 
108 Montmeló P0813400I 32.715,00 € 24.082,16 € 8.632,84 € 
109 Montornès del Vallès P0813500F 54.724,21 € 40.283,58 € 14.440,63 € 
110 Montseny P0813600D 26.841,05 € 0,00 € 26.841,05 € 
111 Muntanyola P0812800A 42.117,02 € 31.003,17 € 11.113,85 € 
112 Mura P0813800J 10.326,00 € 7.601,17 € 2.724,83 € 
113 Navarcles P0813900H 46.391,42 € 27.282,28 € 19.109,14 € 
115 Navàs P0814000F 46.425,81 € 26.470,06 € 19.955,75 € 
116 Òdena P0814200B 44.524,21 € 0,00 € 44.524,21 € 
117 Olèrdola P0814400H 11.000,00 € 8.097,32 € 2.902,68 € 
118 Olesa de Bonesvalls P0814500E 43.057,81 € 2.912,55 € 40.145,26 € 
119 Olost P0814800I 30.000,00 € 18.143,74 € 11.856,26 € 
120 Orís P0814900G 41.861,81 € 16.208,66 € 25.653,15 € 
121 Oristà P0815000E 24.998,60 € 11.855,28 € 13.143,32 € 
122* Òrrius P0815200A 42.201,02 € 12.785,72 € 29.415,30 € 
123 Pacs del Penedès P0815300I 42.347,42 € 31.172,78 € 11.174,64 € 
124 Palafolls P0815400G 49.133,81 € 13.097,28 € 36.036,53 € 
125 Palau-solità i Plegamans P0815500D 53.426,62 € 39.328,39 € 14.098,23 € 
126 Pallejà P0815600B 20.369,14 € 14.994,13 € 5.375,01 € 
127 Palma de Cervelló, La P5831301F 43.973,02 € 32.369,41 € 11.603,61 € 
128 Papiol, El P0815700J 12.559,58 € 9.245,36 € 3.314,22 € 
129 Parets del Vallès P0815800H 56.875,42 € 24.816,37 € 32.059,05 € 
130 Perafita P0815900F 41.925,81 € 20.142,06 € 21.783,75 € 
131 Piera P0816000D 37.482,40 € 0,00 € 37.482,40 € 
132 Pineda de Mar P0816200J 63.427,42 € 31.316,81 € 32.110,61 € 
133 Pla del Penedès, El P0816300H 42.614,62 € 12.547,79 € 30.066,83 € 
134 Pobla de Claramunt, La P0816400F 29.600,00 € 21.789,15 € 7.810,85 € 
135 Pobla de Lillet, La P0816500C 25.489,53 € 15.531,11 € 9.958,42 € 
136 Polinyà P0816600A 48.393,02 € 35.623,06 € 12.769,96 € 

137 Pont de Vilomara i 
Rocafort, El P0818100J 10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 

138 Pontons P0816700I 42.035,42 € 30.943,11 € 11.092,31 € 
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Descentralitzada 
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Concessió 
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139 Prat de Llobregat, El P0816800G 93.289,02 € 8.752,67 € 84.536,35 € 
140 Prats de Lluçanès P0817000C 38.221,00 € 17.666,88 € 20.554,12 € 
141 Prats de Rei, Els P0816900E 42.035,42 € 0,00 € 42.035,42 € 
142 Premià de Dalt P0823000E 49.968,21 € 23.084,09 € 26.884,12 € 
143 Premià de Mar P0817100A 60.000,00 € 44.167,19 € 15.832,81 € 
144 Puigdàlber P0817300G 42.030,62 € 30.939,57 € 11.091,05 € 
145 Puig-reig P0817400E 44.952,21 € 33.090,21 € 11.862,00 € 
146 Rajadell P0817700H 42.048,21 € 15.476,26 € 26.571,95 € 
147 Rellinars P0817800F 42.233,81 € 15.544,57 € 26.689,24 € 
148 Ripollet P0817900D 72.541,82 € 26.699,74 € 45.842,08 € 
149 Roda de Ter P0818200H 46.650,62 € 31.464,10 € 15.186,52 € 
150 Rubí P0818300F 32.500,00 € 12.882,10 € 19.617,90 € 
151 Rubió P0818400D 25.009,55 € 18.410,03 € 6.599,52 € 
152 Rupit i Pruit P0818500A 41.833,02 € 30.794,12 € 11.038,90 € 
153 Sabadell P0818600I 190.000,00 € 23.261,39 € 166.738,61 € 
154 Sagàs P0818700G 26.822,37 € 19.744,48 € 7.077,89 € 
155 Sallent P0819000A 28.830,00 € 21.222,33 € 7.607,67 € 
156 Sant Adrià de Besòs P0819300E 71.287,42 € 52.476,08 € 18.811,34 € 
157 Sant Andreu de la Barca P0819500J 63.656,21 € 22.367,30 € 41.288,91 € 
158 Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 50.384,21 € 7.067,70 € 43.316,51 € 
159 Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 24.923,03 € 18.346,34 € 6.576,69 € 
160 Sant Boi de Llobregat P0819900B 108.493,82 € 52.762,93 € 55.730,89 € 
161 Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 27.045,92 € 19.909,04 € 7.136,88 € 
162 Sant Celoni P0820100F 55.933,02 € 10.152,35 € 45.780,67 € 
163 Sant Climent de Llobregat P0820300B 43.603,38 € 32.097,31 € 11.506,07 € 
164 Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 42.415,42 € 17.347,01 € 25.068,41 € 

165 Sant Esteve de 
Palautordera P0820600E 43.865,81 € 28.948,43 € 14.917,38 € 

166 Sant Esteve Sesrovires P0820700C 43.148,83 € 31.762,71 € 11.386,12 € 
167 Sant Feliu de Codines P0820900I 46.617,02 € 34.315,71 € 12.301,31 € 
168 Sant Feliu de Llobregat P0821000G 77.497,82 € 0,00 € 77.497,82 € 
169 Sant Feliu Sasserra P0821100E 42.091,42 € 12.548,08 € 29.543,34 € 

170 Sant Fost de 
Campsentelles P0820800A 34.629,43 € 25.491,41 € 9.138,02 € 

171 Sant Fruitós de Bages P0821200C 43.744,46 € 32.201,16 € 11.543,30 € 
172 Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 44.397,02 € 32.681,53 € 11.715,49 € 
173 Sant Iscle de Vallalta P0819200G 28.800,00 € 7.950,09 € 20.849,91 € 
174 Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 50.358,62 € 6.152,69 € 44.205,93 € 
175 Sant Joan Despí P0821600D 49.750,73 € 36.622,50 € 13.128,23 € 
176 Sant Julià de Vilatorta P0821800J 34.778,75 € 25.601,33 € 9.177,42 € 
177 Sant Just Desvern P0821900H 55.853,81 € 41.115,10 € 14.738,71 € 
178 Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 36.000,00 € 26.500,31 € 9.499,69 € 
179 Sant Llorenç Savall P0822100D 43.508,21 € 32.027,26 € 11.480,95 € 
180 Sant Martí de Tous P0822600C 42.597,81 € 31.357,09 € 11.240,72 € 
181 Sant Martí Sesgueioles P0822800I 37.762,89 € 27.798,01 € 9.964,88 € 
182 Sant Mateu de Bages P0822900G 28.129,04 € 20.706,34 € 7.422,70 € 
183 Sant Pere de Ribes P0823100C 66.185,02 € 48.720,11 € 17.464,91 € 
184 Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 43.087,64 € 31.717,67 € 11.369,97 € 
185* Sant Pere de Torelló P0823300I 37.644,72 € 16.767,86 € 20.876,86 € 
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186 Sant Pere de Vilamajor P0823400G 45.187,42 € 29.766,44 € 15.420,98 € 
187 Sant Pol de Mar P0823500D 45.849,02 € 33.750,37 € 12.098,65 € 
188 Sant Quintí de Mediona P0823600B 43.413,02 € 31.957,19 € 11.455,83 € 
189 Sant Quirze de Besora P0823700J 43.343,42 € 0,00 € 43.343,42 € 
190 Sant Quirze del Vallès P0823800H 46.811,50 € 34.458,87 € 12.352,63 € 
191 Sant Quirze Safaja P0823900F 42.111,42 € 0,00 € 42.111,42 € 
192 Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 46.000,00 € 26.500,31 € 19.499,69 € 
193 Sant Salvador de Guardiola P0809700H 40.685,43 € 29.949,35 € 10.736,08 € 
194 Sant Vicenç de Castellet P0826200H 49.228,21 € 19.013,61 € 30.214,60 € 
195 Sant Vicenç de Montalt P0826400D 33.805,68 € 15.440,61 € 18.365,07 € 
196 Sant Vicenç de Torelló P0826500A 43.256,21 € 31.841,75 € 11.414,46 € 

197 Santa Coloma de 
Gramenet P0824500C 136.981,82 € 44.799,56 € 92.182,26 € 

198 Santa Eugènia de Berga P0824600A 43.408,21 € 0,00 € 43.408,21 € 
199 Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 38.591,39 € 28.407,89 € 10.183,50 € 
200 Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 30.830,40 € 22.694,87 € 8.135,53 € 
201 Santa Fe del Penedès P0824900E 27.433,70 € 9.443,68 € 17.990,02 € 

202 Santa Margarida de 
Montbui P0825000C 49.593,81 € 17.058,03 € 32.535,78 € 

203 Santa Margarida i els 
Monjos P0825100A 47.698,62 € 15.547,57 € 32.151,05 € 

204 Santa Maria de Martorelles P0825600J 35.405,28 € 26.062,53 € 9.342,75 € 
205 Santa Maria de Merlès P0825500B 22.876,04 € 16.839,51 € 6.036,53 € 

206 Santa Maria de 
Palautordera P0825900D 49.148,21 € 0,00 € 49.148,21 € 

207 Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 62.249,02 € 21.461,38 € 40.787,64 € 
208 Santa Susanna P0826100J 44.366,62 € 13.996,87 € 30.369,75 € 
209 Santpedor P0819100I 47.653,02 € 10.107,38 € 37.545,64 € 
210 Seva P0826900C 43.389,02 € 31.939,52 € 11.449,50 € 
211 Sitges P0827000A 65.055,42 € 25.233,37 € 39.822,05 € 
212 Subirats P0827300E 44.045,02 € 24.316,81 € 19.728,21 € 
213 Súria P0827400C 46.363,42 € 34.129,03 € 12.234,39 € 
214 Talamanca P0827700F 41.774,62 € 30.751,13 € 11.023,49 € 
215 Taradell P0827800D 46.801,02 € 17.225,58 € 29.575,44 € 
216 Tavèrnoles P0827500J 41.507,83 € 30.554,74 € 10.953,09 € 
217 Tavertet P0828000J 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 
218 Teià P0828100H 30.500,00 € 22.451,66 € 8.048,34 € 
219 Terrassa P0827900B 218.054,62 € 0,00 € 218.054,62 € 
220 Tiana P0828200F 48.681,81 € 29.027,97 € 19.653,84 € 
221 Tona P0828300D 48.202,62 € 35.482,90 € 12.719,72 € 
222 Tordera P0828400B 55.382,62 € 26.104,54 € 29.278,08 € 
223 Torelló P0828500I 41.865,00 € 14.623,02 € 27.241,98 € 
224 Torre de Claramunt, La P0828600G 35.000,00 € 25.764,19 € 9.235,81 € 
225 Torrelavit P0828700E 42.745,02 € 11.130,38 € 31.614,64 € 
226 Torrelles de Foix P0828800C 36.050,54 € 26.537,52 € 9.513,02 € 
227 Torrelles de Llobregat P0828900A 46.442,62 € 0,00 € 46.442,62 € 
228 Ullastrell P0829000I 43.284,21 € 17.035,39 € 26.248,82 € 
229 Vacarisses P0829100G 46.960,21 € 34.568,34 € 12.391,87 € 
230 Vallcebre P0829300C 41.809,81 € 21.543,92 € 20.265,89 € 
231 Vallgorguina P0829500H 41.640,43 € 30.652,35 € 10.988,08 € 
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232 Vallirana P0829600F 50.865,78 € 37.443,31 € 13.422,47 € 
233 Vallromanes P0829700D 10.000,00 € 7.361,20 € 2.638,80 € 
234 Veciana P0829800B 24.230,69 € 17.836,69 € 6.394,00 € 
235 Vic P0829900J 78.581,02 € 57.845,05 € 20.735,97 € 
236 Vilada P0830000F 41.942,62 € 12.348,55 € 29.594,07 € 
237 Viladecans P0830200B 94.898,62 € 0,00 € 94.898,62 € 
238 Viladecavalls P0830100D 47.619,42 € 16.936,01 € 30.683,41 € 
239 Vilafranca del Penedès P0830600C 52.800,00 € 14.722,40 € 38.077,60 € 
240 Vilalba Sasserra P0830700A 32.325,70 € 23.795,59 € 8.530,11 € 
241 Vilanova del Camí P0830300J 51.576,21 € 16.143,99 € 35.432,22 € 
242 Vilanova del Vallès P0831000E 45.955,42 € 26.821,23 € 19.134,19 € 
243 Vilanova i la Geltrú P0830800I 95.278,62 € 56.109,19 € 39.169,43 € 
244 Vilassar de Dalt P0821300A 48.844,21 € 35.955,19 € 12.889,02 € 
245 Vilassar de Mar P0821700B 41.669,60 € 30.673,82 € 10.995,78 € 
246 Viver i Serrateix P0830900G 29.440,20 € 21.671,52 € 7.768,68 € 

 
Per la partida G/40100/33400/76800 
 

Núm 
Nom de l’Ajuntament o 
de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada 
NIF  Concessió 

(€) 
Concessió 

periodificada 
al 2021 (€) 

Concessió 
periodificada 

al 2022 (€) 
247 EMD Bellaterra P0800249E 28.897,03 € 21.271,68 € 7.625,35 € 

248 EMD Sant Miquel de 
Balenyà P0800314G 27.645,81 € 20.350,63 € 7.295,18 € 

249 EMD Valldoreix P0800003F 30.000,00 € 22.083,60 € 7.916,40 € 
 
Novè. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
actuacions de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals, segons 
estableix la convocatòria i les bases específiques i atenent a la disponibilitat 
pressupostària: 
 

“S’ha comprovat que es compleixen a totes les sol·licituds els requisits fixats als articles 2, 3, 
4, 11, 12 i 13 de les bases de la convocatòria. 
 
No s’ha fet una valoració de les sol·licituds presentades seguint allò que s’estableix a 
l’article 18 de les bases on es diu que “Aquesta convocatòria queda exceptuada de fixar 
l’ordre de prelació de les sol·licituds d’acord a lo establert a l’article 55.1 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, relatiu a procediments de concessió de subvencions. 
En conseqüència seran susceptibles de concessió aquelles sol·licituds que reuneixin els 
requisits establerts en aquestes bases”. 
 
“La primera fase del càlcul de la concessió ha estat per buscar les quantitats resultants 
d’aplicar els articles 19.1.a,b,c,d i f de les bases. Els passos que han seguit han estat els 
següents: 
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a) Les despeses previstes per aquells equipaments no elegibles s’han restat de les 

quantitats sol·licitades de les respectives sol·licituds seguint amb allò establert a 
l’article 19.1.b de les bases. 

b) Seguint allò establert als articles 19.1.c,d i f, s’ha calculat, per cada Ajuntament amb 
sol·licituds estimades, la quantitat de 25.000 € més el resultat de multiplicar 0,8 € per 
habitant (segons el padró que consta a l'Institut Nacional d'Estadística a data 
01/01/2019). En el cas de les EMD la quantitat inicial ha estat de 10.000 € per 
sol·licitud.  

c) En el cas que la quantitat resultat en l’apartat anterior fos superior a la sol·licitud, s’ha 
considerat aquesta segona xifra com a concessió definitiva de la subvenció seguint 
allò establert a l’article 19.1.a de les bases. 

 
La quantitat resultant de sumar les xifres obtingudes individualment per cada subvenció a 
estat: 8.747.899,71 €. 
 
La segona fase del càlcul ha consistit en establir la quantitat definitiva que, en aplicació de 
l’article 19.1.e, rebran aquelles sol·licituds estimades que no han arribat a la quantia 
sol·licitada a la primera fase. Els passos seguits han estat els següents: 

 
a) S’ha restat la quantitat de 8.747.899,71 € als 11.500.000 € previstos a la 

convocatòria. 
b) El resultat obtingut en el punt anterior s’ha dividit entre el nombre de sol·licituds que 

no havien arribat a la quantitat sol·licitada en la fase anterior donant la quantitat 
sobrant esmentada a l’article 19.1.e de les bases. 

c) Al resultat obtingut per cada subvenció a la fase 1 es suma la quantitat sobrant 
explicada al punt anterior. 

d) En el cas que la quantitat resultat en l’apartat anterior fos superior a la sol·licitud, s’ha 
considerat aquesta segona xifra com a concessió definitiva de la subvenció seguint 
allò establert a l’article 19.1.a de les bases. 

e) Es torna a re-calcular la quantitat resultant de sumar les xifres obtingudes 
individualment per cada subvenció tenint en compte la quantitat sobrant. 

f) S’itera els càlculs descrits als punts d,e,f,g i h d’aquest apartat fins que la quantitat 
resultant de sumar les xifres obtingudes individualment per cada subvenció sigui igual 
als 11.500.000 € previstos a la convocatòria. 

 
El resultat de les diverses iteracions ha estat el següent: 

 
Paràmetres Iteració 0 Iteració 1 Iteració 2 Iteració 3 

Sumatori del conjunt d’imports 
resultants d’aquesta iteració 8.747.899,71 € 

                                                  
10.995.187,86 €  

 
11.481.835,03 € 11.500.000 € 

Diferència entre sumatori i 
quantitat total de la convocatòria  2.752.100,29 € 504.812,14 € 18.164,97 € 0 

Nombre de sol·licituds estimades 
que no han arribat a la quantia 
sol·licitada 

211 147 137 137 

Quantitat sobrant que cal afegir  13.043,13 € 3.434,10 € 132,59 € 0 
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En conseqüència, la quantia sobrant total, que s’ha sumat a aquelles sol·licituds estimades 
que no han arribat a la quantia sol·licitada en el conjunt de les dues fases explicades en 
aquest apartat, ha estat de 16.609,82 €. 
 
Tots els càlculs anteriors s’han realitzant arrodonint a quatre decimals per aconseguir la 
distribució de la quantitat total prevista a la convocatòria. Al fer l’arrodoniment final a dos 
decimals, han faltat 0,48 € per distribuir. Per assignar-los s’ha seguit el criteri de fer-ho 
segons que la diferència entre el resultat de l’arrodoniment a quatre decimals respecte del 
de 2 decimals sigui més gran. Tenint en compte aquesta diferència s’han modificat els 
resultats obtinguts segons el que es mostra a la següent taula: 

 

Nom de l’Ens Local 
Ajust de la concessió 

Modificació de la 
concessió 

Aguilar de Segarra + 0,01 € 
Artés + 0,01 € 

Avinyó + 0,01 € 
Begues + 0,01 € 
Bruc, El + 0,01 € 

Cabrera d'Anoia + 0,01 € 
Cabrera de Mar + 0,01 € 

Calaf + 0,01 € 
Capellades + 0,01 € 

Carme + 0,01 € 
Casserres + 0,01 € 

Castellterçol + 0,01 € 
Gaià + 0,01 € 

Gelida + 0,01 € 
Hostalets de Pierola, Els + 0,01 € 

Lluçà + 0,01 € 
Manlleu + 0,01 € 

Masnou, El + 0,01 € 
Montesquiu + 0,01 € 
Montmaneu + 0,01 € 

Montornès del Vallès + 0,01 € 
Navàs + 0,01 € 
Òdena + 0,01 € 

Olesa de Bonesvalls + 0,01 € 
Orís + 0,01 € 

Palafolls + 0,01 € 
Perafita + 0,01 € 

Premià de Dalt + 0,01 € 
Puig-reig + 0,01 € 
Rajadell + 0,01 € 
Rellinars + 0,01 € 

Sant Andreu de la Barca + 0,01 € 
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Nom de l’Ens Local 
Ajust de la concessió 

Modificació de la 
concessió 

Sant Andreu de Llavaneres + 0,01 € 
Sant Esteve de Palautordera + 0,01 € 

Sant Just Desvern + 0,01 € 
Sant Llorenç Savall + 0,01 € 
Sant Martí de Tous + 0,01 € 

Sant Vicenç de Castellet + 0,01 € 
Sant Vicenç de Torelló + 0,01 € 

Santa Eugènia de Berga + 0,01 € 
Santa Margarida de Montbui + 0,01 € 
Santa Maria de Palautordera + 0,01 € 

Tiana + 0,01 € 
Ullastrell + 0,01 € 

Vacarisses + 0,01 € 
Vallcebre + 0,01 € 

Vilanova del Camí + 0,01 € 
Vilassar de Dalt + 0,01 € 
EMD Bellaterra - 0,01 € 

EMD Sant Miquel de Balenyà + 0,01 € 
“ 
 
Desè. APROVAR el procediment aplicat per calcular la distribució de la concessió 
entre les anualitats 2021 i 2022 de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva destinades a finançar les obres 
i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals, 
segons estableix la convocatòria i les bases específiques i atenent a la disponibilitat 
pressupostària: 
 

“La distribució de la periodificació ha seguit el que s’estableix a l’article 20 de les bases. 
 
En primer lloc, s’ha aplicat l’article 20.1 on s’estableix que “En cas que la quantitat 
concedida sigui inferior a la sol·licitada, l’import periodificat a cada exercici anual serà 
proporcional a la relació existent entre la quantitat global sol·licitada i la seva distribució 
anual present en el modelari de sol·licitud”. 
 
En segon lloc s’ha sumat el conjunt de quantitats periodificades al 2021 i 2022 
respectivament. Les xifres globals i els percentatges respecte de la quantitat total de la 
convocatòria són les següents. 
 

Paràmetres 2021 2022 
Periodificació total 
prevista a l’article 
6.1 de les bases 

5.500.000,00 € 6.000.000,00 € 
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Paràmetres 2021 2022 
Percentatge de la 
periodificació 
prevista respecte 
de la quantitat total 

47,83 % 52,17 % 

Quantitat global 
resultant         7.471.609,51 €       4.028.390,49 €  

Percentatge 
resultant respecte 
del total 

64,97% 35,03% 

 
Al haver-se sol·licitat un percentatge superior al 2021 respecte del previst per aquesta 
mateix any s’aplica l’article 20.3 de la convocatòria en el que s’estableix que “En cas que no 
hi hagi crèdit hàbil i suficient al 2021 donada la demanda total de quantitats periodificades 
per aquest any, aquestes es veuran reduïdes. El percentatge de l’esmentada reducció serà 
el que correspongui a dividir la quantitat del pressupost de la convocatòria de subvencions 
corresponent a l’exercici 2021 entre la suma de les quantitats periodificades al 2021 de la 
totalitat de les sol·licituds. En aquest supòsit la xifra reduïda haurà de ser periodificada al 
2022”. 

 
Onzè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats 
serà com a màxim, el 31/03/23 d’acord amb l’article 29.1 de la convocatòria aprovada i 
per als motius assenyalats en el punt novè de l’apartat de Fets d’aquest acte 
administratiu. 
 
Dotzè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Tretzè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com 
recull l’article 22.4 de la convocatòria.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Esports 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics i materials, per concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. 
Oficina d’Equipaments Esportius (Exp. núm. 2021/0000471).- 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: 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021 va aprovar el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona 
(AJG 12/2021); així com, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa Governs Locals 2020-2023 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. 
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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. En data 26 d’abril de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de 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 per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot 
procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021: 
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Recurs: Estudis de viabilitat d’equipaments esportius 

 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1: 

Puntuació 
criteri 2: 

Puntuació 
criteri 3: 

Puntuació 
criteri 4: Puntuació 

Total Rellevància Qualitat 
tècnica 

Continuïtat i 
estabilitat 

Nombre 
d’habitants 

Ajuntament de Canet de 
Mar P0803900J Estudi de viabilitat d’un nou 

pavelló municipal 202110030057 21/Y/309498 7.623,00 10.890,00 40 15 25 6 86 

Ajuntament de La 
Llagosta P0810400B Estudi de viabilitat per la 

construcció de pistes de pàdel 202110026680 21/Y/309499 10.621,38 15.173,40 40 10 25 6 81 

Ajuntament de La Pobla 
de Claramunt P0816400F Estudi de viabilitat de la Zona 

Esportiva Municipal Pas Blau 202110031812 21/Y/309502 9.909,90 14.157,00 30 15 25 8 78 

Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès P0808500C 

Estudi de viabilitat del projecte 
de remodelació i ampliació del 
CEM 

202110023907 21/Y/309504 13.873,86 19.819,80 30 15 25 4 74 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall P0810700E Estudi de viabilitat del Gimnàs 

municipal de nova construcció 202110015072 21/Y/309503 5.082,00 7.260,00 40 5 25 6 76 

Ajuntament de Ripollet P0817900D Estudi de viabilitat del Nou 
Pavelló Esports 202110028376 21/Y/309501 7.623,00 10.890,00 30 20 25 4 79 

Ajuntament d'El Masnou P0811700D Estudi de viabilitat de l’ampliació 
del Complex Esportiu Municipal 202110029524 21/Y/309500 5.082,00 7.260,00 30 20 25 4 79 

 
Recurs: Estudis arquitectònics d’equipaments esportius 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1: 

Puntuació 
criteri 2: 

Puntuació 
criteri 3: Puntuació 

Total Rellevància Qualitat 
tècnica 

Continuïtat i 
estabilitat 

Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt P0816400F Projecte d’ordenació de la Zona esportiva 

municipal Pas Blau 202110031806 21/Y/309511 9.909,90   14.157,00   30 20 10 60 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H Avantprojecte del Pavelló El Bosquet 202110027314 21/Y/309510 15.000,00   29.040,00   30 20 10 60 
Mancomunitat de la Vall 
del Tenes P5809508D Avantprojecte d’una Piscina coberta 

mancomunada 202110029710 21/Y/309509 15.000,00   36.300,00   20 30 10 60 
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Recurs: Estudis d’eficiència energètica d’equipaments esportius 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1: 

Puntuació 
criteri 2: 

Puntuació 
criteri 3: Puntuació 

Total Rellevància Qualitat 
tècnica 

Continuïtat 
i estabilitat 

Ajuntament de Barberà del 
Vallès P0825200I Pla d'estalvi energètic del CEM Maria Reverter 202110026640 21/Y/308943 17.278,80   20.328,00   30 30 10 70 

Ajuntament de L'Hospitalet 
de Llobregat P0810000J Auditoria energètica del pavelló Juan Antonio 

Bastante 202110026703 21/Y/308983 18.513,00   21.780,00   45 15 10 70 

Ajuntament de Parets del 
Vallès P0815800H Pla d'estalvi energètic del Camp de futbol 

municipal Josep Seguer 202110026832 21/Y/308988 8.454,27   9.946,20   20 35 10 65 

Ajuntament d'Igualada P0810100H Pla d'estalvi energètic del CEM L'Infinit 202110027387 21/Y/308989 16.846,83   19.819,80   30 25 10 65 
 
Recurs: Estudis de manteniment d’equipaments esportius 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1: 

Puntuació 
criteri 2: 

Puntuació 
criteri 3: 

Puntuació 
criteri 4: Puntuació 

Total Rellevància Qualitat 
tècnica 

Continuïtat 
i estabilitat 

Nombre 
d'habitants 

Ajuntament d'Argentona P0800900C Pla inicial de manteniment del 
pavelló poliesportiu municipal 202110028730 21/Y/309714 10.984,38   12.922,80   30 25 10 9 74 

Ajuntament de Mura P0813800J Pla inicial de manteniment de la 
piscina d'estiu 202110024757 21/Y/309713 9.075,00   9.075,00   40 0 20 15 75 

Ajuntament de Parets del 
Vallès P0815800H Pla inicial de manteniment de la 

piscina coberta municipal 202110026832 21/Y/309712 12.342,00   14.520,00   30 25 20 9 84 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet P0826200H Pla inicial de manteniment del 

camp de futbol municipal 202110029022 21/Y/309715 8.084,01   9.510,60   30 20 10 9 69 

 
Recurs: Estudis d’itineraris esportius 

 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat  
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1: 

Puntuació 
criteri 2: Puntuació 

Total Rellevància Continuïtat i 
estabilitat 

Ajuntament d'Alella P0800300F Ruta Saludable d'Alella  202110020752 21/Y/309711 1.679,12  1.679,12 26,79 0 26,79 
Vall de Rials 202110020799 21/Y/309710 1.283,39  1.283,39 26,04 0 26,04 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls P0814500E Camí de la Serreta 202110032247 21/Y/309688 940,12  940,12 25,4 0 25,4 

Camí del Corral del Samsó 202110032253 21/Y/309689 1.119,58  1.119,58 25,74 0 25,74 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat  
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1: 

Puntuació 
criteri 2: Puntuació 

Total Rellevància Continuïtat i 
estabilitat 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 
Camí de circumval·lació de Mas Milà 202110028646 21/Y/309694 2.305,97  2.305,97 31,6 0 31,6 
Camí de Mas Milà al nucli antic 
d'Olivella 202110028635 21/Y/309695 1.403,62  1.403,62 26,27 0 26,27 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G Ruta Sud 202110021521 21/Y/309709 1.463,82  1.463,82 26,38 20 46,38 
Ajuntament de Casserres P0804800A Riera de Clarà 202110022821 21/Y/309704 2.493,45 2.493,45 31,95 20 51,95 
Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F Ruta 7 Masies Històriques 202110031646 21/Y/309692 2.216,21 2.216,21 27,79 20 47,79 

Ajuntament de La 
Llagosta P0810400B Circuit Bio Saludable La Llagosta-

Sta. Perpetua Mogoda  202110026676 21/Y/309696 2.420,47 2.420,47 31,81 20 51,81 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès P0818000B La Roca a Estació de Cardedeu 202110031551 21/Y/309708 2.009,39 2.009,39 31,04 20 51,04 

Ajuntament de Manlleu P0811100G Camí perimetral Manlleu 202110022913 21/Y/309707 2.260,11 2.260,11 27,87 35 62,87 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans P0815500D 

Ruta Esportiva Parc de l'Hostal del 
Fum. 202110017675 21/Y/309706 1.048,05 1.048,05 25,6 35 60,6 

Ruta Esportiva Ronda Verda. 202110017710 21/Y/309705 979,79 979,79 25,48 35 60,48 

Ajuntament de Sallent P0819000A Tram baix del riu Cornet 202110019187 21/Y/309702 1.101,12 1.101,12 25,7 0 25,7 
Serrat del Xipell 202110019188 21/Y/309703 1.043,52 1.043,52 25,6 0 25,6 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons P0822000F Perímetre Sant Llorenç d'Hortons 202110030292 21/Y/309701 3.666,88 3.666,88 34,15 0 34,15 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès P0823800H Pallàs Llobater a Sant Quirze a Les 

Fonts 202110028418 21/Y/309700 2.036,56 2.036,56 31,1 35 66,1 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja P0823900F Camí de Pinars del Badó a St. Feliu 

de Codines 202110032676 21/Y/309685 1.928,68 1.928,68 30,89 0 30,89 

Ajuntament de Sitges P0827000A La Levantina 202110032329 21/Y/309687 1.343,43 1.343,43 26,16 20 46,16 
Pruelles - Mas Alba 202110032327 21/Y/309686 1.507,91 1.507,91 26,47 0 26,47 

Ajuntament de Vilanova 
del Camí P0830300J Volta La Vila 202110027349 21/Y/309697 1.629,45 1.629,45 26,69 35 61,69 

Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú P0830800I Camí Mas de l'Artís-Urbanització Les 

Palmeres 202110027691 21/Y/309698 1.750,33 1.750,33 30,56 0 30,56 

Consell Comarcal del 
Garraf P5800020I Camí de Montgrós 202110030815 21/Y/309690 1.879,54 1.879,54 30,8 0 30,8 

Camí de la Riera de Ribes 202110027100 21/Y/309693 1.159,66 1.159,66 25,81 0 25,81 
Consell Comarcal del 
Moianès P0800317J Monistrol de Calders-Granera-

Castellterçol 202110031520 21/Y/309699 4.771,34 4.771,34 39,86 0 39,86 
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Segon. CONCEDIR els recursos materials per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021: 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1: 

Puntuació 
criteri 2: 

Puntuació 
criteri 3: 

Puntuació 
criteri 4: Puntuació 

Total Qualitat 
d'informació Continuïtat  Nombre 

d'habitants 
Proximitat 
geogràfica 

Ajuntament 
de Casserres P0804800A 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens 
locals 

Suport per al 
manteniment de les 
piscines d’estiu del 
Baix Berguedà 

202110020642 21/Y/309719 7.655,67 7.655,67 30 30 7 10 77 

Ajuntament 
de Cercs P0826800E 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens 
locals 

Suport per al 
manteniment de les 
piscines d’estiu de 
l’Alt Berguedà 

202110027220 21/Y/309718 10.905,73 10.905,73 30 30 10 8,75 78,75 

Ajuntament 
de Sant Julià 
de Vilatorta 

P0821800J 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens 
locals 

Suport per al 
manteniment de les 
piscines d’estiu 
d'Osona 

202110032628 21/Y/309722 8.294,55 8.294,55 33 30 7 10 80 

Ajuntament 
de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens 
locals 

Suport per al 
manteniment de les 
piscines d’estiu del 
Vallès 

202110028271 21/Y/309720 9.612,24 9.612,24 31 30 3 10 74 

Ajuntament 
de Subirats P0827300E 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens 
locals 

Suport per al 
manteniment de les 
piscines d’estiu de 
l’Alt Penedès 

202110030173 21/Y/309716 8.641,82 8.641,82 28,50 30 7 10 75,50 

Consell 
comarcal del 
Moianès 

P0800317J 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens 
locals 

Suport per al 
manteniment de les 
piscines d’estiu del 
Moianès 

202110029306 21/Y/309723 10.574,19 10.574,19 37,20 30 7 10 84,20 

Consorci del 
Lluçanès P0800097H 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens 

Suport per al 
manteniment de les 
piscines d’estiu del 
Lluçanès 

202110027922 21/Y/309721 7.502,00 7.502,00 33 30 7 10 80 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Puntuació 
criteri 1: 

Puntuació 
criteri 2: 

Puntuació 
criteri 3: 

Puntuació 
criteri 4: Puntuació 

Total Qualitat 
d'informació Continuïtat  Nombre 

d'habitants 
Proximitat 
geogràfica 

locals 

Mancomunitat 
de l'Alta 
Segarra 

P0800045G 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens 
locals 

Suport per al 
manteniment de les 
piscines d’estiu de 
l’Alta Anoia 

202120020378 21/Y/309717 11.099,33 11.099,33 35 30 10 10 85 
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Tercer.- 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. 
 
Quart.- DISPOSAR els següents règims de les actuacions: 
 
A. Per als recursos consistents en la prestació de serveis i activitats 

(Manteniment de piscines d’estiu municipals per a agrupacions d’ens locals) 
 

1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim el 31 de desembre de 2021.  
 
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. 

 
B. Per als recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes 

(Estudis d’itineraris esportius): 
 

1. La vigència de les actuacions es vincula als terminis d’execució i lliurament dels 
treballs objecte de suport. 

 
2. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dins 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 les 

actuacions. 
 
4. Els ens destinataris han 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, els treballs s’han d’entendre recepcionats 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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C. Per als recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes 
(Estudis arquitectònics, estudis de manteniment, estudis de viabilitat i estudis 
d’eficiència energètica d’equipaments esportius): 

 
1. Col·laborar en l’elaboració dels estudis per garantir la seva eficiència, eficàcia i 

posterior aplicació, així com cofinançar els estudis, tal com s’estableix en les 
condicions establertes en el Catàleg de Serveis per la Gerència de Serveis 
d’Esports mitjançant l’Oficina d’Equipaments Esportius (OEE), de la forma 
següent:  

 
a) Estudis arquitectònics i estudis de viabilitat: 

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total 
de l'actuació: 30 %. L'aportació de la Diputació serà d'un màxim del 70 % del 
cost de l'estudi fins a un topall màxim de 15.000 euros (IVA inclòs). 
L'aportació cofinançada per l'Ajuntament serà un mínim del 30 % del cost del 
treball en municipis de més de 1.000 hab. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost estimat de 
l'estudi d'import inferior a 5.000 euros (IVA inclòs). 

 
b) Estudis de manteniment i estudis d’eficiència energètica: 

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total 
de l'actuació: 15 %. L'aportació de la Diputació serà del 85 % del cost de 
l'estudi. L'aportació cofinançada per l'Ajuntament serà del 15 % del cost de 
l'estudi en municipis de més de 1.000 hab. Resten exempts de l'obligació de 
cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost màxim de 
l'estudi d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs). 

 
Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la 
present concessió, els ens han d’acreditar davant la Diputació l’adopció d’un 
acord per finançar la seva part del cost dels estudis i projectes, mitjançant la 
tramitació electrònica del document normalitzat “Aprovació de la despesa”. El 
pagament de l’import corresponent al percentatge de cofinançament s’efectuarà 
amb posterioritat al lliurament definitiu dels treballs. 
 

2. Designar un interlocutor municipal que haurà de:  
 

- Proporcionar, en el moment de la sol·licitud, la informació necessària i 
suficient per al desenvolupament dels treballs. 

- Efectuar el seguiment dels treballs, informant puntualment a l’OEE de 
qualsevol modificació que es produeixi respecte de la programació i 
proposar, si s’escau, la seva reconducció. 

- Coordinar les diferents àrees i persones de l’ens local que hagin d’intervenir 
en el treball, afavorint la seva participació i establint les accions adients per a 
la presa de decisions per part dels responsables tècnics i/o electes. 
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- Revisar i validar el “Document d’informació bàsica” inicial (DIB inicial) i el 
“Document d’informació bàsica” final (DIB final). 

- Efectuar l’avaluació final del treball i de l’assistència, un cop lliurat a l’ens 
local per part de la Diputació de Barcelona, mitjançant l’OEE. 
 

3. Verificar que la informació aportada a la Diputació de Barcelona es correspon 
amb dades d’identificació veraces i autèntiques. 

 
4. Garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals gestionades 

per la Diputació de Barcelona en els termes previstos d’acord amb el 
Reglament europeu 2016/679, 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 garanties dels drets digitals. 
 

5. La vigència de les actuacions es vincula al termini d’execució i lliurament del 
treball objecte de suport. 
 

6. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dins dels 
tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
 

7. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a les 
actuacions. 
 

8. 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, els treballs s’han 
d’entendre recepcionats tàcitament. 
 

9. Efectuar el pagament de l’import corresponent al percentatge de cofinançament 
assumit. 
 

10. Impulsar l’aplicació de les accions determinades a cada estudi lliurat i informar 
a l’OEE de l’evolució d’aquestes accions. 
 

11. 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. 

 
Cinquè.- ESTABLIR que l’import del recursos concedits vindrà determinat per l’import 
de l’adjudicació de la contractació que hi tenen associada i en tot cas per l’import de la 
seva liquidació, si ha variat. 
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Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de les actuacions:  
 
a) Els ens locals que tot seguit es relacionen compleixen les condicions de 

cofinançament previstes a les condicions d’execució del recurs, havent d’aportar en 
funció de l’actuació el 15 % (estudis eficiència energètica i manteniment) o el 30 % 
(estudis arquitectònics i de viabilitat) de l’import dels respectius estudis, que vindrà 
determinat per l’import de la contractació, en els termes que es determinen en 
l’acord quart apartat C subapartat 1. 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Aportació 
de l'ens 

Ajuntament 
d'Argentona P0800900C Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial de 
manteniment del pavelló 
poliesportiu municipal 

202110028730 1.938,42  

Ajuntament 
d'Igualada P0810100H Estudis d'eficiència energètica 

d'equipaments esportius 
Pla d'estalvi energètic 
del CEM L'Infinit 202110027387 2.972,97  

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H Estudis arquitectònics 

d'equipaments esportius 
Avantprojecte del 
Pavelló El Bosquet 202110027314 14.040,00  

Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I Estudis d'eficiència energètica 
d'equipaments esportius 

Pla d'estalvi energètic 
del CEM Maria Reverter 202110026640 3.049,20  

Ajuntament de 
Canet de Mar P0803900J Estudis de viabilitat 

d'equipaments esportius 
Estudi de viabilitat d’un 
nou pavelló municipal 202110030057 3.267,00  

Ajuntament de 
La Llagosta P0810400B Estudis de viabilitat 

d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat per la 
construcció de pistes de 
pàdel 

202110026680 4.552,02  

Ajuntament de 
La Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 

Estudis arquitectònics 
d'equipaments esportius 

Projecte d’ordenació de 
la Zona esportiva 
municipal Pas Blau 

202110031806 4.247,10  

Estudis de viabilitat 
d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat de la 
Zona Esportiva 
Municipal Pas Blau 

202110031812 4.247,10  

Ajuntament de 
Les Franqueses 
del Vallès 

P0808500C Estudis de viabilitat 
d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat del 
projecte de remodelació 
i ampliació del CEM 

202110023907 5.945,94  

Ajuntament de 
L'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J Estudis d'eficiència energètica 
d'equipaments esportius 

Auditoria energètica del 
pavelló Juan Antonio 
Bastante 

202110026703 3.267,00  

Ajuntament de 
Lliçà de Vall P0810700E Estudis de viabilitat 

d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat del 
Gimnàs municipal de 
nova construcció 

202110015072 2.178,00  

Ajuntament de 
Parets del 
Vallès 

P0815800H 

Estudis d'eficiència energètica 
d'equipaments esportius 

Pla d'estalvi energètic 
del Camp de futbol 
municipal Josep Seguer 

202110026832 1.491,93  

Estudis de manteniment 
d'equipaments esportius 

Pla inicial de 
manteniment de la 
piscina coberta 
municipal 

202110026832 2.178,00  

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D Estudis de viabilitat 

d'equipaments esportius 
Estudi de viabilitat del 
Nou Pavelló Esports 202110028376 3.267,00  
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Aportació 
de l'ens 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H Estudis de manteniment 
d'equipaments esportius 

Pla inicial de 
manteniment del camp 
de futbol municipal 

202110029022 1.426,59  

Ajuntament del 
Masnou P0811700D Estudis de viabilitat 

d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat de 
l’ampliació del Complex 
Esportiu Municipal 

202110029524 2.178,00  

Mancomunitat 
de la Vall del 
Tenes 

P5809508D Estudis arquitectònics 
d'equipaments esportius 

Avantprojecte d’una 
Piscina coberta 
mancomunada 

202110029710 21.300,00  

 
b) Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la 

present concessió, els ens han d’acreditar davant de la Diputació l’adopció d’un 
acord per finançar la seva part del cost del projecte, mitjançant la tramitació 
electrònica del document normalitzat “Aprovació de la despesa”.  

c) Els ens, un cop se’ls hagin lliurat el treballs objecte del present acte, es 
comprometen a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general 
(ES09 2100 3000 1625 0004 0345), en el termini màxim que s’indiqui a la carta de 
liquidació del deute que rebrà juntament amb el treball, l’aportació corresponent 
d’acord amb el percentatge de finançament assumit. 

d) En el cas que el cost final dels estudis tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
abans esmentats. 

e) En el cas que els ens no transferissin a la Diputació l’import corresponent al 
percentatge de finançament assumit, s’haurà de procedir a compensar l’import no 
ingressat amb altres ajuts que els ens rebin de la Diputació de Barcelona. 
 

Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1: 

Rellevància 

Puntuació 
criteri 2: 
Qualitat 
tècnica 

Puntuació 
criteri 3: 

Continuïtat 
i estabilitat 

Puntuació 
criteri 4: 
nombre 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Igualada P0810100H Estudis arquitectònics 

d'equipaments esportius 

Projecte d’ordenació 
de la Zona de bike trial 
Les Comes 

202110032376 10 20 20   50 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 
Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Pla d'estalvi energètic 
de la piscina municipal 
Mas Mestre 

202110027239 10 10 10   30 

Ajuntament de Berga P0802200F 
Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Auditoria pavelló Nou 202110032213 20 5 10   35 

Ajuntament de Canet 
de Mar P0803900J Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial de 
manteniment del 
pavelló poliesportiu 
municipal 

202110033558 30 10 10 9 59 

Ajuntament de 
Cardedeu P0804500G 

Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Pla d'estalvi energètic 
CEM Cardedeu 
(GIM10) 

202110021566 20 20 10   50 

Ajuntament de 
Casserres P0804800A Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial de 
manteniment del camp 
de futbol municipal 

202110012458 40 5 5 12 62 

Ajuntament de Gelida P0809000C 
Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Pla d'estalvi energètic 
d'equipaments 
esportius 

202110025071 20 0 0   20 

Ajuntament de 
Gualba P0809600J 

Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Pla d'estalvi energètic 
del camp Can Pahissa 202110029292 10 0 0   10 

Ajuntament de La 
Garriga P0808700I Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial 
manteniment del 
pavelló Can Violí 

202110017849 30 5 10 9 54 

Ajuntament de 
L'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J Estudis arquitectònics 
d'equipaments esportius 

Avantprojecte per la 
reforma camp de 
futbol municipal 

202110026802 5 30 20   55 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1: 

Rellevància 

Puntuació 
criteri 2: 
Qualitat 
tècnica 

Puntuació 
criteri 3: 

Continuïtat 
i estabilitat 

Puntuació 
criteri 4: 
nombre 

habitants 

Puntuació 
Total 

Estudis de manteniment 
d'equipaments esportius 

Pla de manteniment 
del camp futbol Feixa 
Llarga 

202110026791 40 10 10 0 60 

Estudis de viabilitat 
d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat del 
nou pavelló 
poliesportiu de Santa 
Eulàlia 

202110026687 20 5 25 0 50 

Ajuntament de 
Masquefa P0811800B Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 
Pla inicial de 
manteniment del CEM  202110032086 30 5 0 9 44 

Ajuntament de 
Monistrol de Calders P0812700C Estudis de viabilitat 

d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat per 
la planificació nou 
camp de futbol 

202110023445 30 10 15 10 65 

Ajuntament de Mura P0813800J 
Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Pla d'estalvi energètic 
de la piscina municipal 202110024832 5 0 20   25 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial de 
manteniment del 
pavelló poliesportiu 
municipal 

202110031955 30 10 10 9 59 

Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres P0819600H Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial de 
manteniment del nou 
pavelló poliesportiu 
municipal 

202110030607 30 5 0 9 44 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès P0820400J Estudis de viabilitat 

d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat de 
la piscina de Parc 
Central amb coberta 
retràctil 

202110021666 20 15 25 0 60 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí P0821600D Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial 
manteniment del 
complex esportiu 
Francesc Calvet 

202110023029 20 15 20 6 61 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1: 

Rellevància 

Puntuació 
criteri 2: 
Qualitat 
tècnica 

Puntuació 
criteri 3: 

Continuïtat 
i estabilitat 

Puntuació 
criteri 4: 
nombre 

habitants 

Puntuació 
Total 

Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Pla d'estalvi energètic 
al Poliesportiu 
municipal Francesc 
Calvet 

202110023033 30 20 10   60 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada P0822500E Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial 
manteniment de la 
piscina d'estiu 

202110019653 30 5 10 9 54 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes P0823100C Estudis arquitectònics 

d'equipaments esportius 

Avantprojecte de la 
pista poliesportiva 
annexa Les Roquetes 

202110029143 10 10 10   30 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora P0823700J 

Estudis de viabilitat 
d'equipaments esportius 

Estudi viabilitat del 
Club tenis Sant Quirze 
de Besora 

202110032263 30 10 0 8 48 

Estudis arquitectònics 
d'equipaments esportius 

Avantprojecte de la 
pista poliesportiva 
municipal 

202110032189 30 0 0   30 

Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Pla d'estalvi energètic 
del pavelló 202110032057 10 5 10   25 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 
 

Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Pla d'estalvi energètic 
del pavelló 202110028392 30 0 10   40 

Estudis de manteniment 
d'equipaments esportius 

Pla inicial 
manteniment del 
pavelló poliesportiu 
Can Casablanques 

202110028355 20 5 20 6 51 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana P0824800G Estudis arquitectònics 

d'equipaments esportius 

Avantprojecte pel 
cobriment de la pista 
exterior annex al 
pavelló 

202110030657 20 10 20   50 

Ajuntament de Seva P0826900C 
Estudis d'eficiència 
energètica d'equipaments 
esportius 

Auditoria energètica 
del club de tennis 202110025215 10 5 0   15 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
criteri 1: 

Rellevància 

Puntuació 
criteri 2: 
Qualitat 
tècnica 

Puntuació 
criteri 3: 

Continuïtat 
i estabilitat 

Puntuació 
criteri 4: 
nombre 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de Tiana P0828200F Estudis de manteniment 
d'equipaments esportius 

Pla de manteniment 
de les pistes de 
petanca 

202110029376 20 15 0 9 44 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú P0830800I Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 

Pla inicial 
manteniment del 
pavelló poliesportiu 
Isaac Gálvez 

202110025315 10 15 10 3 38 
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Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F Estudis d'itineraris 

esportius Itinerari BTT 202110025588 

Incompliment de les condicions 
de concertació. Itinerari 
sol·licitat no es polivalent ni 
amb pendent suau. 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D Estudis d'itineraris 
esportius 

Estudi Itinerari Esportiu 
Ronda Verda i Parc de 
l'hostal del fum 

202110012236 
Incompliment de les condicions 
de concertació. Sol·licitud 
duplicada. 

 
Novè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès P0825200I Estudis de manteniment 

d'equipaments esportius 
Pla de manteniment IEM 
Maria Reverter 202110023043 Desistida tàcita 

Ajuntament de 
Calaf P0803100G Estudis arquitectònics 

d'equipaments esportius 
Avantprojecte del 
Poliesportiu municipal 202110030753 Desistida tàcita 

Ajuntament de 
Cercs P0826800E Estudis arquitectònics 

d'equipaments esportius 
Projecte d’ordenació del 
camp municipal 202110029563 Desistida expressa 

Ajuntament de 
Copons P0807000E 

Estudis arquitectònics 
d'equipaments esportius 

Avantprojecte del cobriment 
de la pista poliesportiva 202110027736 Desistida tàcita 

Estudis de viabilitat 
d'equipaments esportius 

Estudi de viabilitat camp de 
tir de Copons 202110029938 Desistida expressa 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per 
agrupacions d’ens locals 

Manteniment de les 
piscines d’estiu municipals 
per agrupacions d’ens 
locals 

202110020561 Desistida expressa 

Ajuntament de 
Sallent P0819000A Estudis arquitectònics 

d'equipaments esportius 
Avantprojecte del Gimnàs 
municipal 202110032070 Desistida tàcita 

Ajuntament de 
Seva P0826900C Estudis arquitectònics 

d'equipaments esportius 

Avantprojecte del 
tancament de pista 
poliesportiva coberta 

202110025168 Desistida tàcita 

 
Desè. 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. 
 
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Dotzè. 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.” 
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53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics, per concurrència competitiva, en 
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021. Oficina 
d’Activitats Esportives (Exp. núm. 2021/0007643).- 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 
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 
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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 secretari de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir 
a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics 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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Ens destinatari NIF Recurs Actuació Núm registre 

PMT CODI XGL Imports 
estimatius  

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 Punts totals 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Pla de Comunicació de 
La Casserrenca 

202110027241 21/Y/306369 2.700,00 € 70 2,50 72,50 

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 

Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Matagalls-Montmeló 
Estudi viabilitat 

202110028071 21/Y/306371 2.700,00 € 65 2,50 67,50 

Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Matagalls-Montmeló 
Estudi logístic 

202110028086 21/Y/306370 2.600,00 € 65 2,50 67,50 

Ajuntament de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 

Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Corriols de Guardiola 202110032611 21/Y/306375 2.700,00 € 90 10 100 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Corriols de Guardiola 202110032609 21/Y/306382 1.000,00 € 90 10 100 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Eliminator Bike 202110032639 21/Y/306383 2.500,00 € 65 2,50 67,50 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 

Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Neorural 202110032514 21/Y/306374 3.000,00 € 80 10 90 

Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Cursa la Gurrinada 202110032520 21/Y/306376 3.000,00 € 70 10 80 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

La Neorural 202110032504 21/Y/306386 2.200,00 € 70 10 80 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Cursa la Gurrinada 202110032517 21/Y/306387 2.500,00 € 60 10 70 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 

Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Cicle de caminades per 
Miralles 

202110031351 21/Y/306372 2.500,00 € 55 10 65 

Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Cursa de muntanya 
"Fem Miralles" (nom 
provisional) 

202110031479 21/Y/306373 3.000,00 € 65 2,50 67,50 

Ajuntament d'Alella P0800300F 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Estudis seguretat- Alella 
Cros 

202110018368 21/Y/306412 1.000,00 € 60 10 70 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Estudis de seguretat - 
Alella Caminada 21117 

202110018411 21/Y/306410 1.000,00 € 55 10 65 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

P0800600I Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

EBSAU Cursa Popular 
Solidària 5K 

202110015938 21/Y/306407 1.500,00 € 40 5 45 
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Ens destinatari NIF Recurs Actuació Núm registre 
PMT CODI XGL Imports 

estimatius  
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 Punts totals 

Ajuntament de 
Bagà 

P0801600H Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Estudis i protocols 
bàsics de seguretat i 
autoprotecció (EBSAU) 
TRAIL MOIXERÓ 

202110019860 21/Y/306400 2.500,00 € 80 10 90 

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments 
esportius 

202110017157 21/Y/306417 2.500,00 € 80 10 90 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

P0805200C Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Protocol Covid19 Hores 
de futbol 

202110025703 21/Y/306402 1.000,00 € 65 10 75 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Estades nàutiques estiu 
2021 

202110025577 21/Y/306396 2.000,00 € 45 10 55 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

PAU Pota Roja 202110016383 21/Y/306405 2.200,00 € 75 5 80 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Caminada i/o bicicletada 
popular 

202110031947 21/Y/306381 1.000,00 € 55 2,50 57,50 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Estudi de seguretat 
d'esdeveniments 
esportius - Cursa 
Popular Maria Víctor 

202110017244 21/Y/306414 1.500,00 € 45 10 55 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments 
esportius. Caminada 
Nocturna 

202110017705 21/Y/306415 2.000,00 € 50 5 55 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Prevenció del risc de 
contagi de la COVID-19 
en esdeveniments i 
activitats esportives 

202110027625 21/Y/306391 1.000,00 € 30 10 40 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès P0820400J 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

EBSAU de la Cursa 
d'orientació escolar de 
Sant Cugat 

202110018764 21/Y/306404 2.000,00 € 55 10 65 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

PAU del Cros de Sant 
Cugat 

202110018781 21/Y/306409 2.200,00 € 55 10 65 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

26 edició Primera 
Marató de Muntanya de 
Catalunya  

202110026395 21/Y/306380 1.000,00 € 80 10 90 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès P0823800H 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Protocol COVID-19 
Cursa Popular de Festa 
Major 

202110028369 21/Y/306395 1.000,00 € 55 10 65 
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Ens destinatari NIF Recurs Actuació Núm registre 
PMT CODI XGL Imports 

estimatius  
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 Punts totals 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Protocol COVID-19 
Matinal Esportiva de 
Festa Major 

202110030839 21/Y/306393 1.000,00 € 65 10 75 

Ajuntament de 
Seva 

P0826900C Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

EBSAU de la Cursa de 
Resistència Enduro Laia 
Sanz 

202110025202 21/Y/306399 2.500,00 € 70 5 75 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Assessorament 
d'activitats esportives 

202110031553 21/Y/306385 1.000,00 € 65 10 75 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Prevenció i risc de 
contagi de la COVID-19 
en esdeveniments - 
Enrucada 2021 
(setembre) 

202110024187 21/Y/306390 1.000,00 € 50 10 60 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

PAU Cursa Sant 
Silvestre del Masnou 

202110029520 21/Y/306388 1.500,00 € 45 10 55 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A Estudis de seguretat 
d'esdeveniments esportius 

Estudis de seguretat 
esdeveniments esportius 
"Cursa del Margalló" 

202110028715 21/Y/306397 2.200,00 € 80 10 90 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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. 
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 cancel·lació de l’activitat esportiva per causes de força 
major o alienes a l’ens destinatari, aquest pot renunciar al suport atorgat.  

6. 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/o manca de recursos: 
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Ens local Núm registre 

PMT Recurs Actuació Centre gestor Punts 
criteri 1 

Punts 
criteri 2 

Punts 
totals 

Ajuntament de Gaià 202110011329 
Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Estudis de planificació i gestió 
d'esdeveniments esportius 

Oficina Activitats 
Esportives 40 3 43 

Ajuntament de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

202110032641 
Estudis de planificació i 
gestió d'esdeveniments 
esportius 

Eliminator bike Oficina Activitats 
Esportives 55 3 58 
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Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 

Ens local Núm registre 
PMT Recurs Actuació Centre gestor Requisit  incomplert 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
Safaja 

202110029644 Estudis de seguretat 
d'esdeveniments 
esportius 

Cursa d’andròmines 
de Festa Major 

Oficina Activitats 
Esportives 

L'activitat no és objecte 
d'aquesta convocatòria per 
no ser un esport reconegut. 

 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens local Núm registre 
PMT Recurs Actuació Centre gestor Tipus de desistiment 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

202110012241 
Estudis de seguretat 
d'esdeveniments 
esportius 

Estudis de seguretat 
d'esdeveniments 
esportius: caminada 
Nocturna i Cursa 
Popular Maria Víctor 

Oficina Activitats 
Esportives 

Desistida tàcitament 
perquè no es resol 

l'esmena en termini. 

 
Vuitè. 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. 
 
Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva, reconèixer el crèdit i revocar, per manca de justificació, 
diversos ajuts del Fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i de 
l’esport local”, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (Exp. 
núm. 2019/0005638).- 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 25 d’abril de 2019 

va adoptar l’acord núm. 205/19, pel qual s’aprovà la concessió de recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport 
local”, dotat amb un pressupost de tres-cents trenta-tres mil nou-cents noranta-nou 
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euros amb noranta-cinc cèntims (333.999,95 €), en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2019. 

 
2. En el punt 2 del règim de gestió disposat a l’acord tercer s’establia com a termini 

d’execució el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre 2019 i com a 
termini de justificació el període comprés entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de 2020. 

 
3. En el punt 3 de l’esmentat règim de gestió, s’establia que el pagament del 80 % de 

l’import dels ajuts se efectuaria amb caràcter avançat i el pagament del 20 % 
restant es pagaria prèvia justificació de despeses. 

 
4. Transcorregut el termini de justificació, sense que els ens locals relacionats al punt 

segon de la part dispositiva de la present resolució haguessin presentat la 
justificació ni haguessin renunciat als imports concedits, en compliment del que 
disposa el punt 5.1 del règim de gestió establert a l’acord tercer, se’ls va requerir 
mitjançant el Portal Municipal de Tràmits (PMT) perquè, en el termini improrrogable 
de quinze dies, presentessin les justificacions pendents, amb l’advertiment que, de 
no fer-ho, es procediria a la revocació dels ajuts. 

 
5. Un cop finalitzat, el 5 de desembre de 2020, l’esmentat termini sense que els 

esmentats ens locals haguessin donat resposta al requeriment, per Decret de la 
Presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut núm. 13199, de 21 
de desembre de 2020, es va aprovar inicialment la liquidació provisional, per manca 
de justificació de la subvenció referenciada, tot habilitant un termini de quinze dies 
des de l’endemà de la notificació de la resolució, per tal que presentessin les 
al·legacions que estimessin pertinents, d’acord amb el que estableix el punt 5.3 del 
règim de gestió. Aquest termini va finalitzar el 29 de gener de 2021. 

 
6. Segons informe emès per l’Oficina d’Activitats Esportives de data 6 de maig de 

2021, dins del termini per a la presentació d’al·legacions, els ajuntaments que tot 
seguit es relacionen van presentar les justificacions dels recursos atorgats, i es va 
considerar oportú admetre les justificacions i fer efectiu el pagament dels ajuts, pels 
imports i motius següents:  

 
Ens local Codi XGL Import 

(EUR) Observacions 

Ajuntament de 
Cardedeu 19/Y/273681 2.050,68 

Presenten al·legacions: diuen no haver 
rebut notificació de l’atorgament. 
Presenten justificació de despeses el 
28/01/2021. 
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Ens local Codi XGL Import 
(EUR) Observacions 

Ajuntament de La 
Roca del Vallès 19/Y/273621 1.204,10 

Presenten al·legacions: degut a un error 
administratiu aquesta justificació se'ls 
va passar, i que per aquest motiu no 
van justificar fins rebre el requeriment 
de la liquidació provisional. 
Presenten justificació de despeses el 
22/01/2021. 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 19/Y/273590 2.500,00 

Presenten al·legacions: informen que 
degut a una errada en la signatura de la 
justificació els documents de justificació 
no han arribat al destí correcte 
(adjunten el document enviat amb data 
22 de juliol de 2020). 
Presenten justificació de despeses el 
13/01/2021 

Ajuntament de 
Polinyà 19/Y/273569 947,05 

Al rebre el requeriment de la liquidació 
provisional presenten justificació de 
despeses el 14/01/2021. 

Ajuntament de 
Santpedor 19/Y/273480 850,30 

Al rebre el requeriment de la liquidació 
provisional presenten justificació de 
despeses el 11/01/2021. 

Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat 19/Y/273459 671,14 

Al rebre el requeriment de la liquidació 
provisional presenten justificació de 
despeses el 20/01/2021. 

 
7. La resta dels ens locals relacionats al punt segon de la part dispositiva de la present 

resolució, un cop finalitzat, el 29 de gener de 2021, l’esmentat termini, no van 
presentar al·legacions al requeriment esmentat. 

 
8. Per tant, procedeix la liquidació definitiva i efectuar la revocació de diversos ajuts, 

de conformitat a les previsions establertes a l’acord de concessió.  
 

Si bé, en relació amb els ajuntaments que consten a l’apartat 6è, inclosos en 
l’informe tècnic esmentat, i atès que el crèdit no s’ha incorporat com a romanent en 
el pressupost de l’any 2021, per autoritzar i disposar la despesa i efectuar el 
pagament és necessari procedir al reconeixement de crèdit segons l’Annex 4 de les 
Instruccions de Control Intern de la Diputació de Barcelona 2021.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 39 i 40 del Règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 

2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, sobre revocació de recursos i 
audiència i tancament, respectivament. 

 
2. L’annex 4 de les instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 2021. 
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3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la part resolutiva del Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, pel qual 
s’aprova la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicat al 
BOPB en data 19 de desembre de 2019. 

 
4. L’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa 1/2020 atribueix a les presidències 

delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern l'aprovació i 
liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis, que 
comporti revocació de recursos.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
“Dinamització de l’activitat física i de l’esport local”, concedit en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, i en conseqüència aprovar les revocacions i 
el reconeixement de crèdit que s’indiquen en els acords segon i quart següents.  
 
Segon. REVOCAR els ajuts concedits als ajuntaments, segons s’indica a continuació:  
 

Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocació 
definitiva 

(EUR) 
Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 19/Y/273709 1.514,67 1.514,67 
Ajuntament de Balenyà P0801700F 19/Y/273707 500,00 500,00 
Ajuntament de Balsareny P0801800D 19/Y/273706 500,00 500,00 
Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 19/Y/273705 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Begues P0802000J 19/Y/273704 785,84 785,84 
Ajuntament de Calaf P0803100G 19/Y/273696 500,00 500,00 
Ajuntament de Campins P0803800B 19/Y/273688 500,00 500,00 
Ajuntament de Canovelles P0804000H 19/Y/273686 1.842,06 1.842,06 
Ajuntament de Castell de l’Areny P0805600D 19/Y/273677 500,00 5,88 
Ajuntament de Castellar de n’Hug P0805100E 19/Y/273676 500,00 500,00 
Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 19/Y/273667 500,00 500,00 
Ajuntament de Castellterçol P0806300J 19/Y/273663 500,00 500,00 
Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 19/Y/273653 1.653,07 1.653,07 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 19/Y/273652 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Dosrius P0807400G 19/Y/273650 596,18 596,18 
Ajuntament d’Esparreguera P0807500D 19/Y/273428 2.488,70 2.488,70 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 19/Y/273617 2.231,65 2.231,65 
Ajuntament de Granera P0809400E 19/Y/273636 500,00 500,00 
Ajuntament de Granollers P0809500B 19/Y/273635 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat P0810000J 19/Y/273611 2.500,00 2.500,00 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocació 
definitiva 

(EUR) 
Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 19/Y/273430 500,00 500,00 
Ajuntament de Marganell P0824200J 19/Y/273602 500,00 500,00 
Ajuntament de Martorelles P0811400A 19/Y/273600 541,20 541,20 
Ajuntament del Masnou P0811700D 19/Y/273435 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Matadepera P0811900J 19/Y/273598 1.048,88 1.048,88 
Ajuntament de Mura P0813800J 19/Y/273580 500,00 500,00 
Ajuntament d’Òdena P0814200B 19/Y/273425 500,00 500,00 
Ajuntament d’Olèrdola P0814400H 19/Y/273424 500,00 500,00 
Ajuntament d’Olvan P0814300J 19/Y/273419 500,00 500,00 
Ajuntament d’Oristà P0815000E 19/Y/273417 500,00 500,00 
Ajuntament de Palafolls P0815400G 19/Y/273576 1.044,93 1.044,93 
Ajuntament de Pallejà P0815600B 19/Y/273574 1.296,68 1.296,68 
Ajuntament de Perafita P0815900F 19/Y/273572 500,00 500,00 
Ajuntament de Piera P0816000D 19/Y/273571 1.734,24 1.734,24 
Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 19/Y/273429 500,00 500,00 
Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 19/Y/273566 1.177,35 1.177,35 
Ajuntament de la Quar P0817600J 19/Y/273622 500,00 500,00 
Ajuntament de Rellinars P0817800F 19/Y/273560 500,00 500,00 
Ajuntament de Ripollet P0817900D 19/Y/273559 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Rubí P0818300F 19/Y/273557 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Sabadell P0818600I 19/Y/273554 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 19/Y/273546 688,08 688,08 
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 19/Y/273540 500,00 500,00 
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 19/Y/273528 500,00 500,00 
Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 19/Y/273526 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 19/Y/273523 1.974,93 1.974,93 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 19/Y/273514 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 19/Y/273508 500,00 500,00 
Ajuntament de Sitges P0827000A 19/Y/273477 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Sora P0827200G 19/Y/273475 500,00 500,00 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 19/Y/273495 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos P0825100A 19/Y/273489 847,03 847,03 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 19/Y/273482 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Talamanca P0827700F 19/Y/273471 500,00 500,00 
Ajuntament de Torelló P0828500I 19/Y/273462 1.599,90 1.599,90 
Ajuntament de Viladecans P0830200B 19/Y/273449 2.500,00 2.500,00 
Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 19/Y/273448 844,43 844,43 
Consell Comarcal del Bages P5800009B 19/Y/273411 2.500,00 2.500,00 
Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 19/Y/273410 2.500,00 2.500,00 
Consell Comarcal del Maresme P5800008D 19/Y/273406 2.500,00 2.500,00 
Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 19/Y/273403 2.500,00 2.500,00 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra P0800249E 19/Y/273401 500,00 500,00 

 
Tercer. ESTIMAR les al·legacions presentades pels ajuntaments de Cardedeu, La 
Roca del Vallès i Montcada i Reixac, i acceptar la documentació justificativa de 
despeses presentades pels ajuntaments de Cardedeu, La Roca del Vallès, Montcada i 
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Reixac, Polinyà, Santpedor i Torrelles de Llobregat, en concordança amb l’establert a 
l’apartat 6è de la part expositiva, i en conseqüència procedir al seu pagament. 
 
Quart. APROVAR un reconeixement de crèdit de vuit mil dos-cents vint-i-tres euros 
amb vint-i-set cèntims (8.223,27 €) per fer front a les despeses justificades dels 
recursos econòmics consistents en el fons de prestació “Dinamització de l’activitat 
física i l’esport local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019 a favor dels ajuntaments que consten a l’apartat tercer precedent, i pels motius 
adduïts que consten en l’expositiu 6è, en no haver estat incorporat el crèdit com a 
romanent en el pressupost de l’exercici 2021. 
 
Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import total de vuit mil dos-
cents vint-i-tres euros amb vint-i-set cèntims (8.223,27 €), amb càrrec a l’aplicació 
G/80200/34100/46280 del pressupost de l’exercici 2021, segons el detall següent: 
 

Ens local NIF Codi XGL Import 
Ajuntament de Cardedeu P0804500G 19/Y/273681 2.050,68 € 
Ajuntament de La Roca del Vallès P0818000B 19/Y/273621 1.204,10 € 
Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 19/Y/273590 2.500,00 € 
Ajuntament de Polinyà P0816600A 19/Y/273569    947,05 € 
Ajuntament de Santpedor P0819100I 19/Y/273480    850,30 € 
Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 19/Y/273459    671,14 € 
Total 8.223,27 € 

 
Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament dels ajuts que s’indiquen en aquest apartat i 
establir que aquest reintegrament es pot fer efectiu mitjançant transferència bancària al 
compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: ES33 0182 6035 44 
0201609428 (BBVA) o al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: 
ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank); amb el benentès que, en cas que no es 
faci, 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:  
 

Ens NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
avançat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament de Perafita P0815900F 19/Y/273572 500,00 400,00 400,00 

 
Setè. NOTIFICAR aquests acords als ens locals afectats.” 
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ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l'Àrea 
d'Igualtat i Sostenibilitat Social, a favor de les entitats sense finalitat de lucre que 
gestionen habitatges d'inserció social (Exp. núm. 2021/0005853).- 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: 

 
“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 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. 
 
El Decret 75/2014 de 27 de maig del Pla per al dret de l’habitatge reconeix, en la seva 
secció 4, l’existència dels habitatges d’inserció que es destinen a atendre persones 
que presenten problemes d’inserció i que requereixen d’una atenció especial i 
seguiment i tutela durant un període de temps. El propi decret considera com a 
destinataris a persones que formen part de col·lectius com persones sense llar, dones 
afectades per la violència masclista, persones amb drogodependències, persones amb 
trastorn mental, persones preceptores de prestacions molt baixes, joves ex-tutelats, 
famílies en risc i altres situacions anàlogues. 
 
En el citat decret també es crea la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social (XHIS), 
coordinada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que té les funcions de 
determinar i atorgar el règim d’ajuts econòmics que poden rebre les entitats que 
formen part d’aquesta xarxa. 
 
La Diputació de Barcelona va iniciar, l’any 2014, un procés de col·laboració amb 
aquesta Xarxa consistent en una aportació econòmica anual a l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per complementar els ajuts econòmics que aquesta hi destina a la Xarxa. 
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Per aquest any 2021, la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona considera necessari modificar el règim de col·laboració amb aquesta Xarxa 
per tal d’adaptar-lo a les competències que li són pròpies. En aquest sentit, el 
finançament atorgat per aquesta Gerència ha d’anar destinat a donar suport als 
programes socials que es desenvolupen en aquests pisos d’inserció, però no al 
finançament de les despeses de manteniment dels pisos, fet què correspon, en tot cas, 
als departaments amb competència tècnica en matèria d’habitatge. 
 
D’altra banda, també es fa necessari no duplicar el finançament públic existent i, per 
això, des d’aquesta Gerència es planteja la necessitat de finançar un aspecte clau que 
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya no inclou en l’actual model, com és el 
finançament dels processos tècnics d’inclusió social que desenvolupen aquestes 
entitats amb professionals socials com treballadors/es socials, educadors/es socials i/o 
psicòlegs o altres col·lectius especialitzats. 
 
Per aquest motiu, es crea aquesta convocatòria de subvencions per concurrència 
competitiva destinada a totes les entitats socials no lucratives, legalment constituïdes, 
que estiguin adherides a la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió Social (XHIS) i que disposin 
de pisos que estiguin situats al territori de la província de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de set-cents 
vint-i-sis mil euros (726.000,00.-€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48902 del pressupost de la Gerència de Serveis de Benestar Social de 
l’any 2021. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix publicar el 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
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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 el punt 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. 14600/20, en data 16 de desembre de 
2019, i 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 de la 
presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202120215120012403), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, a favor de les entitats socials 
no lucratives, legalment constituïdes, que estiguin adherides a la Xarxa d’Habitatge 
d’Inclusió Social (XHIS), el text íntegre de les quals és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LA GERÈNCIA DE 
BENESTAR SOCIAL DE L’ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE 
QUE GESTIONEN HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL, ANY 2021 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012403 
 
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 

 
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’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis de Benestar Social, destinades a finançar el suport psicosocial i educatiu realitzat 
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per les entitats que gestionen habitatges d’inserció social que tenen com a finalitat acollir en 
un habitatge digne a persones en situació d’exclusió social o en risc. 
 
El Decret 75/2014 de 27 de maig del Pla per al dret de l’habitatge reconeix, en la seva 
secció 4, l’existència dels habitatges d’inserció que es destinen a atendre persones que 
presenten problemes d’inserció i que requereixen d’una atenció especial i seguiment i tutela 
durant un període de temps. El propi decret considera com a destinataris a persones que 
formen part de col·lectius com persones sense llar, dones afectades per la violència 
masclista, persones amb drogodependències, persones amb trastorn mental, persones 
perceptores de prestacions molt baixes, joves ex-tutelats, famílies en risc i altres situacions 
anàlogues. 
 
En el citat decret també es crea la Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS), coordinada 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que té les funcions de determinar i atorgar el 
règim d’ajuts econòmics que poden rebre les entitats que formen part d’aquesta Xarxa. 
 
La Diputació de Barcelona, a petició de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, va 
iniciar l’any 2014 un procés de col·laboració amb aquesta Xarxa consistent en una aportació 
econòmica anual a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per complementar els ajuts 
econòmics que aquesta hi destina a la Xarxa. 
 
Des de l’any 2020, l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona 
considera necessari modificar el règim de col·laboració amb aquesta Xarxa per tal 
d’adaptar-lo a les competències que li són pròpies. En aquest sentit, el finançament atorgat 
per aquesta Àrea ha d’anar destinat única i exclusivament a donar suport als programes 
socials que es desenvolupen en aquests pisos d’inserció vinculats a la Xarxa, però no al 
finançament de les despeses de manteniment dels habitatges, fet què correspon, en tot cas, 
als departaments amb competència tècnica en matèria d’habitatge. 
 
D’altra banda, també es fa necessari no duplicar el finançament públic existent i, per això, 
des d’aquesta Àrea es planteja la necessitat de finançar un aspecte clau que l’Agencia de 
l’Habitatge de Catalunya no inclou en l’actual model, com és el finançament dels processos 
tècnics d’inclusió social que desenvolupen aquestes entitats amb professionals socials com 
treballadors/es socials, educadors/es socials i/o psicòlegs o altres col·lectius especialitzats 
amb l’objectiu d’acompanyar i donar suport a persones que requereixen una atenció 
especial. 
 
Per aquest motiu, es crea aquesta convocatòria de subvencions per concurrència 
competitiva destinada a totes les entitats socials no lucratives, legalment constituïdes, que 
estiguin adherides a la Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS) i que disposin 
d’habitatges que estiguin situats al territori de la província de Barcelona destinats a inserció 
social. 
 
Les entitats socials abans esmentades propietàries o gestores d’aquests habitatges, ubicats 
en el territori de la província de Barcelona, podran presentar les sol·licituds de finançament 
d’aquelles actuacions de caràcter social que es desenvolupin en aquests habitatges amb la 
finalitat de facilitar els processos d’inserció social de les persones acollides, sempre que 
aquesta gestió tingui un cost per l’entitat sol·licitant. 
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3. Finalitat de les subvencions 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits per l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a 
l’any 2021, aquestes subvencions s’adreçaran a finançar les despeses ocasionades pel 
suport psicosocial i educatiu relacionat amb els processos d’inclusió social de persones 
en risc o en situació d’exclusió social, dutes a terme en els habitatges d’inserció social 
gestionats per entitats dins de l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 
 
No es subvencionaran les despeses derivades de la compra, lloguer o de 
subministraments dels habitatges. Tampoc seran subvencionables les despeses de 
rehabilitació o condicionament dels d’habitatges o les despeses derivades de 
gestoria dels processos d’adquisició o lloguer. Queda exclosa qualsevol altre 
despesa que sigui coberta per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya en el marc de les 
subvencions que anualment atorga a les entitats adherides a la Xarxa d’habitatges 
d’inserció social de Catalunya. 
 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats executades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 31 
de desembre de 2021. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes, que gestionen habitatges d’inserció social, de la província de Barcelona, 
adherits, els habitatges, a la Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS) en data 1 de gener 
de 2021, 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). 
 
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. 
 
Les societats cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin 
amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de 
cooperatives. 
 
Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de l’entitat sol·licitant per tal que, en el 
cas de resultar beneficiària, 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 
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pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 
6. Documentació a aportar 
 
Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
a] Memòria normalitzada (Annex 1) que inclourà la següent informació: 
 

 Relació d’habitatges d’inserció social, de la província de Barcelona adherits a la 
Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS) en data 1 de gener de 2021 i gestionats 
directament per l’entitat. Caldrà detallar cadascun dels habitatges que l’entitat 
presenti en aquesta convocatòria donat que seran la unitat de valoració a l’hora de 
concedir la subvenció. Per això serà convenient detallar el número de la referència 
cadastral i l’adreça on s’ubica el pis amb l’excepció d’aquells supòsits en que sigui 
necessari garantir l’anonimat de la ubicació de l’habitatge (en aquests casos 
l’adreça serà opcional). En tots els casos serà imprescindible detallar el municipi on 
està ubicat el pis. 

 
 Col·lectiu de persones al qual va adreçat, el nombre de places existents i places 

ocupades en el moment de la presentació de sol·licitud. 
 
 Nombre de professionals que fan intervenció social, sanitària i/o educativa, 

especificant la seva professió (treball social, educació social, psicòloga...). S’entén 
que aquests professionals poden fer intervenció en els diferents habitatges que 
gestiona l’entitat. 
 
La manca de presentació d’aquesta informació dins del termini de presentació de 
sol·licituds establert a la Base 7a., suposarà l’exclusió automàtica de la 
convocatòria. 
 

b] Pressupost global de la subvenció sol·licitada segons el cost de les activitats 
psicosocials realitzades als habitatges pels quals es demana la subvenció, d’acord 
amb l’Annex 2 del model normalitzat. 
 

c] Annex 3 del model normalitzat, que inclou els següents compromisos: 
 
 declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició d’entitat beneficiària. 
 declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció. 
 declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 
 declaració de que l’entitat a la qual representa no ha estat sancionada per resolució 

administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma a la pena de pèrdua 
de la possibilitat d’obtenir subvencions, beques o qualsevol altre tipus d’ajuts públics 
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per 
raó de sexe o de gènere. 
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d] Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’Annex 4 del model normalitzat. 
 

e] En el cas de que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000,00.-€, declaració de la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’Annex 5 del 
model normalitzat. 
 

f] Identificació de l’entitat beneficiària, aportant 
 
 escriptura de constitució o Estatuts. 
 inscripció registral de l’entitat. 
 fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

 
g] Identificació del/de la representant legal, aportant  

 
 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. 
 

h] Document del/s ajuntament/s de la província de Barcelona declarant el seu suport al pis 
d’inserció social per l’interès que tingui per al/s seu/s municipi/s. S’acreditarà mitjançant 
declaració per part de l’alcalde/essa, regidor/a de l’equip de govern, cap d’àrea i/o de 
servei. 
 
En el cas dels pisos ubicats a la ciutat de Barcelona el document de suport podrà ser, 
també, signat pel regidor/da del districte on s’ubica el pis o per la Comissionada d’Acció 
Social de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
S’haurà de presentar un document de suport per cada pis pel qual se sol·licita la 
subvenció. 
 
En el cas que diferents habitatges estiguin ubicats en un mateix municipi serà suficient 
amb la presentació d’un únic document de suport municipal però, aquest, haurà de fer 
referència explícita a cadascun dels pisos ubicats en el terme municipal i pels quals es 
sol·licita la subvenció. 
 

i] Declaració responsable que els pisos presentats a l’annex 1 estan adherits en data 1 
de gener de 2021 a la Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS). 
 
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
La presentació dels documents dels apartats f] i g] que ja s’hagin aportat en alguna de 
les cinc convocatòries anteriors de subvencions de la Diputació de Barcelona, es 
podran obviar i substituir per una declaració responsable per escrit on es faci constar 
que des de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap canvi o variació 
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respecte de la documentació corresponent, tal com preveu l’article 28 de la llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en 
endavant LPAC), d’acord amb l’Annex 6 del model normalitzat. 
 

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 10 de juny de 2021 i 
finalitzarà el dia 15 de juliol de 2021. 
 
Per a la present convocatòria, les entitats presentaran una única sol·licitud amb 
independència del nombre de pisos d’inserció que gestionin i tot i que aquests pisos puguin 
estar ubicats en municipis diferents. 
 
En cas de presentació de més d’una sol·licitud per la mateixa entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les 
bases. 
 
La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se pel tràmit específic habilitat a 
la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, ubicat a la secció  
Tràmits de la ciutadania, entitats i empreses>Subvencions>Benestar Social 
(https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/), omplint el 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 Base 6. 
 
Els models normalitzats dels annexos relacionats a la Base 6 i les declaracions exigides, 
podran trobar-se al lloc web següent: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2021 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de 
Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de dilluns a 
divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i 
condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot això, 
sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions 
públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Benestar Social, 
mitjançant correu electrònic adreçat a gs.benestars@diba.cat i a registre.general@diba.cat, 
la tramesa efectuada, adjuntant el comprovant de la presentació, abans de la finalització del 
termini establert de la convocatòria per a la presentació de sol·licituds. 
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8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, 
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
No seran objecte de requeriment d’esmena: 
a. La manca de presentació del document de l’ajuntament de suport al pis 

d’inserció pel qual se sol·licita la subvenció en els termes expressats en la Base 
6.h] 

 
b. La manca de presentació de la memòria normalitzada en els termes establerts en 

la Base 6.a] (Annex 1) 
 

9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Cada entitat amb dret a subvenció tindrà una assignació inicial de 600 euros.  
 
La resta dels imports s’atorgaran als habitatges presentats per les entitats sol·licitants que 
obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en la present 
base. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts per habitatge. Els habitatges subvencionables 
caldran que obtinguin un mínim de 90 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem: 
 
1. Que es presti suport psicosocial a les persones que viuen a l’habitatge pel qual se 

sol·licita la subvenció: 30 punts 
 
2. Suport explícit del municipi on està ubicat l’habitatge, per a cadascun dels habitatges 

pels qual es sol·licita el suport. En el cas que diferents habitatges estiguin ubicats en un 
mateix municipi serà suficient amb la presentació d’un únic document de suport 
municipal però, aquest, haurà de fer referència explícita a cadascun dels pisos ubicats 
en el terme municipal i pels qual es sol·licita la subvenció: 30 punts 

 
3. Adhesió del pis a la Xarxa d’habitatges d’inserció social de l’Agencia de l’Habitatge de 

Catalunya: 30 punts 
 
4. Ubicació de l‘habitatge en municipis menors de 300.000 habitants de la província de 

Barcelona: 10 punts. 
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11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost que es destinarà l’any 2021 per a la concessió de les subvencions regulades 
en la present convocatòria serà de 726.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48902 del pressupost de l’any 2021 de la Gerència de Serveis de Benestar 
Social de la Diputació de Barcelona. 
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
Totes les entitats subvencionables tindran una assignació inicial de 600 euros.  
 
La resta de l’import a concedir a cadascun dels habitatges subvencionats es determinarà en 
relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base 10. A 
tots aquells pisos que obtinguin 90 o més punts, se’ls atorgarà un import per a cada punt 
obtingut. 
 
L’import/punt assignat a cada pis es determinarà en funció del nombre total de punts dels 
pisos que hagin igualat i/o superat els 90 punts, i fins a esgotar les consignacions 
pressupostàries, un cop restat els 600 euros per entitat subvencionable. Això es farà per 
garantir que tots el pisos valorats amb 90 o més punts obtinguin subvenció. D’aquesta 
manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import individualitzat 
de la subvenció que s’atorgarà a cada pis que, en qualsevol cas, no podrà ser superior a la 
quantia sol·licitada ni podrà excedir del 80 % del cost total del projecte o activitat 
subvencionada. 
 
El cost total de les activitats psicosocials realitzades no pot ser inferior a 2.000 euros ni la 
quantitat sol·licitada per entitat pot ser menor a 1.600 euros. 
 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà el Gerent de Serveis de Benestar Social. 
 
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: 

 
1. La Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social qui presidirà la 

comissió, o persona en qui delegui. 
2. La Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, o persona en qui delegui. 
3. El Gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
4. Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
5. El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar Social, qui 

actuarà també com a secretari i elaborarà les actes. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
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L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 
 
14. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des del dia següent a la data de tancament del període de presentació de 
sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-
se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de 
fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler 
d’anuncis electrònic. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 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. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiaria pel transcurs d’un 
mes a partir del dia següent a la publicació en el BOPB de la resolució de concessió sense 
que hagi manifestat expressament les seves objeccions. 
 
16. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran 
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la 
mateixa activitat. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
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17. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
 
a] Les entitats perceptores de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
b] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 

quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social. 

 
c] Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 

d] Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades 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 
referides actuacions i en relació a la subvenció concedida. 
 

e] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 

 
f] 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 de les subvencions d’aquesta convocatòria. 
 

g] 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 
 

h] Evitar, en tots els materials, imatges i documentació, que s’elaborin qualsevol 
tractament discriminatori per raó de gènere o identitat sexual, origen ètnic o racial, edat, 
creença o religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social, i en particular fer-hi 
un ús del llenguatge no sexista ni androcèntric. Així mateix fomentaran els valors 
d’igualtat, la pluralitat de rols i la corresponsabilitat entre els homes i les dones. 

 
i] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i 

col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment 
serà dirigit i supervisat per personal de l’Àrea d’igualtat i Sostenibilitat Social. 
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18. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes bases. L’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a 
l’execució del projecte subvencionat. 
 
En aquest sentit es finançaran les despeses del personal tècnic que realitza atenció social, 
psicològica, sanitària i/o educativa a les persones acollides en aquests habitatges, ja sigui 
personal propi de l’entitat o contractat externament. 
 
Pel que fa a despeses indirectes (material educatiu, material d’oficina, despeses 
d’alimentació, de gestió,...) no podran superar el 5 % de l’import de les despeses directes 
que s’imputin a la subvenció atorgada. 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
1. Despeses derivades de la compra del pis (quotes hipoteca, despeses escriptura, notari 

o gestoria) o despeses de lloguer mensual, IBI, tributs derivats del pis,... 
2. Despeses derivades de la rehabilitació o condicionament dels habitatges o les 

despeses derivades de gestoria dels processos d’adquisició o lloguer. 
3. Subministres bàsics: aigua, gas, llum,.... 
4. Despeses que siguin cobertes per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya en el marc de 

les subvencions que anualment atorga a les entitats adherides a la Xarxa d’habitatges 
d’inserció social de Catalunya. 

 
19. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
No es podran efectuar pagaments superiors al 80 % del cost justificat. Si aquest 80 % 
resulta un import inferior a l’atorgat, s’entendrà que el beneficiari renuncia automàticament a 
la diferència per desviació. 
 
20. Termini i forma de justificació 

 
1) El termini de justificació de les subvencions s’iniciarà l’11 de gener de 2022 i finalitzarà 

el 3 de març de 2022. 
2) En cap cas s’admetran justificacions parcials del projecte/activitat. 
3) Els formularis de justificació de les despeses efectuades, s’hauran de presentar a 

través del tràmit corresponent de la seu electrònica, per l’entitat beneficiària adjuntant 
els models normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la base 7ena. i 
revestirà la forma de: 
 
Per a subvencions d’import superior a 20.000 € 
 
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 
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a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

b] Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 
mínim de l’article 74.5 RLGS. 

c] Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS. 

 
Si s’opta per aquesta opció, les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria 
seran considerades despeses subvencionables. 
 
Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 € 
 
Compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que contindrà: 
 
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del RLGS. 

 
4) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 

caldrà relacionar: 
 
a] Número de persones i/o famílies beneficiàries, desagregades per sexe. 
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte. 
c] Altra informació quantitativa d’impacte. 

 
5) En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 

aspectes: 
 

a] S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis de l’entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 

b] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

c] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

 
6) En el cas de subvencions per import superior a 3.000 € i igual o inferior als 20.000 €, es 

requerirà a l’entitat beneficiària una mostra dels justificants de les despeses 
relacionades en la memòria econòmica que han de representar com a mínim el 50 % 
de l’import de la subvenció concedida. Si aquests justificants no conformen almenys el 
5 % del tots els justificants del cost de l’activitat, es demanaran justificants addicionals 
fins a arribar a aquest percentatge. 
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7) Per a les subvencions d’import fins a 3.000,00.-€, es requerirà a l’entitat beneficiària 

que presenti, com a mínim, el justificant de la despesa d’import més elevat imputada a 
la subvenció concedida. 
 

21. Deficiències en la justificació 
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària 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. 

 
22. Mesures de garantia 

 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del 
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de 
les seves beneficiaris/àries. 
 

23. 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. 
 
Així mateix la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la 
LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. 
La publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de 
publicar en el Tauler d’anuncis electrònic. 
 

24. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva web: 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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25. 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/da a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat 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. 
 

26. Obligats al reintegrament 
 

1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de 

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 
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. 

 
27. 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. 

 
28. Règim jurídic supletori 

 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i demés legislació concordant. 

 
29. Tractament de dades de caràcter personal 

 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de la 
subvenció, amb codi de convocatòria 202120215120012403 de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter 
públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma 
permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
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 la 
Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat (publicada al BOE, núm. 175 de 24.06 2020): 
 

“Extracte de l’Acord de 27 de maig de 2021, de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva 
de la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la 
Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen 
habitatges d’inserció social, Any 2021 
 
Codi convocatòria 202120215120012403 
 
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 justificació de les subvencions 
es pot trobar a: 
 

http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2021 
 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2021
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Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes, que gestionen habitatges d’inserció social, de la província de Barcelona, 
adherits a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS), 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). 
 
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. 
 
Les societats cooperatives podran ser beneficiàries d’aquests ajuts sempre que compleixin 
amb els requisits que s’especifiquen en l’article 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de 
cooperatives. 
 
Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil 
 
Segon. Objecte: 
 
Finançar les entitats que gestionen habitatges d’inserció social que tenen com a finalitat 
acollir en un habitatge digne a persones en situació d’exclusió social o en risc. 
 
Les entitats socials, propietàries o gestores d’aquests habitatges, ubicats en el territori de la 
província de Barcelona, podran presentar les sol·licituds de finançament d’aquelles 
actuacions de caràcter social que es desenvolupin en aquests habitatges amb la finalitat de 
facilitar els processos d’inserció social de les persones acollides, sempre que aquesta gestió 
tingui un cost per l’entitat sol·licitant. 
 
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: 
 
El pressupost que es destinarà l’any 2021 per a la concessió de les subvencions regulades 
en la present convocatòria serà de set-cents vint-i-sis mil euros (726.000,00.-€) amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48902 del pressupost de la corporació de l’any 
2021.  
 
Totes les entitats subvencionables tindran una assignació inicial de 600 euros.  
 
La resta de l’import a concedir a cadascun dels habitatges subvencionats es determinarà en 
relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base 10. A 
tots aquells pisos que obtinguin 90 o més punts, se’ls atorgarà un import per a cada punt 
obtingut. 
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L’import/punt assignat a cada pis es determinarà en funció del nombre total de punts dels 
pisos que hagin igualat i/o superat els 90 punts, i fins a esgotar les consignacions 
pressupostàries, un cop restat els 600 euros per entitat subvencionable. Això es farà per 
garantir que tots el pisos valorats amb 90 o més punts obtinguin subvenció. D’aquesta 
manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import individualitzat 
de la subvenció que s’atorgarà a cada pis que, en qualsevol cas, no podrà ser superior a la 
quantia sol·licitada ni podrà excedir del 80 % del cost total del projecte o activitat 
subvencionada. 
 
El cost total de les activitats psicosocials realitzades no pot ser inferior a 2.000 euros ni la 
quantitat sol·licitada per entitat pot ser menor a 1.600 euros. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds: 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia10 de juny de 2021 i finalitzarà 
el dia 15 de juliol de 2021. 
 
Sisè. Altres dades: 
 
Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre 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 I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a 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 24.06.2020), en el benentès que en cas de 
discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR els annexos 1 (memòria), 2 (pressupost), 3 (declaracions 
responsables), 4 (declaració de treball amb menors), 5 (declaració retribucions òrgans 
directius) i 6 (declaració de documentació aportada) i que s’adjunten com Annex III. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de set-cents vint-i-sis mil euros (726.000,00.-€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48902 del pressupost de l’any 2021 de la Diputació de Barcelona 
 
Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació. 
 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

ANNEX III AL DICTAMEN AMB NÚM. D’EXPEDIENT 2021/0005853 D’APROVACIÓ DE 
LA CONVOCATÒRIA, QUE INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES, PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE L’ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL, 
GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
A FAVOR DE LES ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE GESTIONEN 
HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL 
 

 

ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ

Codi ID BDNS XXXXXX Codi convocatòria 202120215120012403

Àrea/Servei/Oficina

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

Nom o raó social

CIF/NIF

Correu electrònic a efectes de notificació

Número de telèfon mòbil a efectes de notificació

2. DESCRIPCIÓ DELS PISOS (Si heu d'afegir més files, cliqueu sobre el número de l'última fila i amb el botó dret seleccioneu copiar i després  Inserir cel·les copiades)

Núm. Adreça Referència
cadastral Municipi Núm. places 

totals

Núm. places 
ocupades

(a data de la 
sol·licitud)

Col·lectius a qui va dirigit

01

02

03

04

3. RELACIÓ DE PROFESSIONALS (seguint l’ordre dels pisos del punt anterior)  
Núm. 
de pis

01

01

02

02

02

03

04

Lloc de treball

4. FUNCIONS REALITZADES PER CADA TIPUS DE  PROFESSIONAL EN ELS PISOS

5. BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ POSANT ESPECIAL ÈMFASI EN AQUELLS ASPECTES MÉS INNOVADORS

Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social
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56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació definitiva de la quantitat pagada en excés a la Fundació l'Espiga, en el 
marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2020 
(Exp. núm.  2020/182).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord (núm. 399) de la Junta de Govern, de 30 de juliol de 2020, es va aprovar 

la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202020195120011533) de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, 
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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 (BOPB 03.08.2020). 

 
2. En el marc d’aquesta convocatòria a la Fundació l’Espiga, amb NIF G59913160, se 

li va atorgar el següent ajut: 
 
Núm. 
expedient 

NIF Entitat Nom 
projecte 

Punts Import 
atorgat 

Operació 
comptable 

2020/0005986 G59913160 FUNDACIÓ 
L'ESPIGA 

RESPIR I 
LLEURE 

82 17.418,71 € 2003002407/004 

 
3. En data 2 de febrer de 2021, la Fundació l’Espiga presenta els formularis de 

justificació de les despeses, justificant per un import total de 23.169,14 € i es va 
procedir al pagament de l’import atorgat, 17.418,71.-€. 

 
4. Vist que l’import de 17.418,71.-€, pagat a la Fundació l’Espiga superava el 50 % del 

cost justificat i  tal i com estableixen les Bases 12 i 21 de la convocatòria 
esmentada, mai s’efectuaran pagaments superiors al 50 % del cost de l’activitat 
justificada. 

 
5. Vist que l’import justificat ha estat de 23.169,14 €, el pagament s’havia d’haver 

reduït en 5.834,14 €, sent la quantitat a pagar d‘11.584,57 €. 
 
6. Per acord (núm. 202) de la Junta de Govern, de 29 d’abril de 2021, es va aprovar la 

revocació inicial de l’import de 5.834,14.-€ que s’havien pagat amb excés. 
 
7. Atès que transcorregut el període d’audiència, sense que la Fundació hagi 

presentat al·legacions, s’ha de procedir a la revocació definitiva d’aquest import 
pagat amb excés i sol·licitar el reintegrament. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 48 i 50 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 

de Barcelona (BOPB de 9 de maig de 2017). 
 
2. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

 
 
 
 



 
 
 
 

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. APROVAR la revocació definitiva de la quantitat pagada en excés a la 
Fundació l’Espiga en el marc de la convocatòria núm. 202020195120011533 de l’Àrea 
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a 
l’any 2020, segons el següent detall: 
 

Beneficiari NIF Actuació 
subvencionada 

Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import pagat 
amb excés 

Import 
revocat 

Fundació 
l’Espiga 

G59913160 Respir i Lleure 17.418,71€ 23.169,14€ 5.834,14€ 5.834,14€ 

 
Segon. SOL·LICITAR el reintegrament de la quantitat de cinc mil vuit-cents trenta-
quatre euros amb catorze cèntims (5.834,14.-€) pagats en excés a la Fundació 
l’Espiga amb NIF: G59913160. 
 
Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva a favor de la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, en els terminis següents: 
 
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des 
de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.  
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 
 
 
 
 




