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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 10 DE JUNY DE 2021 
 
El 10 de juny de 2021, a les 11 hores i 2 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 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 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), senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Alfredo Vega López 
(PSC-CP), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández 
(JUNTS), i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Josep 
Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Lluïsa 
Melgares i Aguirre (TxT).  
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Rafael Duarte Molina (ECG). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), els diputats senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Josep Tarín i Canales 
(JUNTS) i Xavier Garcia Albiol (PP) i les diputades senyores Alba Barnusell Ortuño 
(PSC-CP), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), i Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies 
interpersonals disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de 
la sessió de forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a 
distància i per mitjans electrònics.  
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de maig de 2021. 
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2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe preceptiu emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona 
en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Marganell i Mura, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció (Exp. núm. 2021/0011509). 

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

la Sentència ferma, no favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de 27 de setembre de 2019, en el recurs 
contenciós administratiu ordinari núm. 671/2017, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Resolució de la Direcció Provincial de Barcelona de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, de 4 de juliol de 2016, per la qual es 
va desestimar el recurs d’alçada contra la resolució de la Direcció Provincial de 
la Seguretat Social, referent a la sol·licitud de baixa de la treballadora XXX en el 
Règim General de la Seguretat Social amb efectes de 29 de febrer de 2016, així 
com la condemna en costes a la Diputació de Barcelona, per un import màxim de 
3.000 € (Exp. núm. 2018/0001693). 

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

la Interlocutòria ferma, i favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en data 9 de 
setembre de 2020, en el recurs ordinari núm. 148/2018-B, interposat per la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, contra les 
bases de la convocatòria S-01/18, per proveir, mitjançant personal funcionari 
interí, llocs de treball de GUAITA-INFORMADOR/A, aprovada per Diputació de 
Barcelona, com a conseqüència del desistiment del recurrent i, acorda donar per 
finalitzat el procediment judicial sense expressa condemna en costes, (Exp. núm. 
2018/0007580). 

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

Decret judicial dictat per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 14 de gener de 2020, en el 
procediment ordinari núm. 193/2018-C, interposat per la Diputació de Barcelona 
contra la resolució de 12 de juliol de 2018 (expedient de reclamació núm. 
268/18) de la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació en acordar tenir-la per desistida de la 
demanda promoguda contra la dita resolució, per la qual es confirmà la liquidació 
CON2017010843 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i, 
corresponent al període de facturació de 13 d’octubre de 2017 al 13 de setembre 
de 2018, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic 
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per l’autorització per a l’execució de les obres relatives al projecte d’ampliació del 
pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la carretera  
B-522, al TM Manlleu. No s’imposen costes a la corporació. (Exp. núm. 
2018/0012873). 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 

assabentat de la sentència ferma, i parcialment favorable als interessos de la 
Diputació de Barcelona, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, 
de 20 de novembre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 37/2019-
S, interposat pel senyor XXX i la senyora YYY, que condemna la Diputació a 
abonar-los la quantitat de 867,34 euros (dels quals 601,60 euros per a la 
senyora YYY, i 265,74 euros per al senyor XXX), més els interessos legals 
moratoris corresponents, sense costes (Exp. núm. 2019/0010776). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1168/2021, de data 17 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 94/2020-C, interposat per 
VERTI ASSEGURADORA CIA DE SEGUROS i el senyor XXX contra el 
presumpte silenci administratiu en relació amb la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l'accident de trànsit 
ocorregut el 25 d’abril de 2018, amb el vehicle matrícula  mentre 
circulava per la carretera BP-5002, pk 9, al municipi de Vallromanes i va 
aparèixer un porc senglar a la calçada (Exp. núm. 2020/0013031). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2779/2021, de data 26 de març, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 409/2020-F, 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. 2021/0001390). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1007/2021, de data 11 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 232/2020-2C, interposat 
per les senyores XXX, YYY i el senyor ZZZ 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. 2020/0014178). 
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10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1943/2021, de data 6 de març, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 365/2020-D, 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. 2020/0018981). 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 1.032,56 €, en relació amb la 
subvenció de 48.905,00 €, atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al 
projecte “Palestina D-ESC”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133, i reconèixer el crèdit derivat de la despesa per import de 
3.857,94 € per efectuar l’últim pagament a favor de l’Associació Catalana per la 
Pau (Exp. núm. 2017/5916). 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Finançament en el àmbits d’igualtat de gènere i de la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere” de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import 
d’1.012.329,56 € (Exp. núm. 2021/0000864). 

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

liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, relativa als 
ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020, per un import total 
de 8.289.375,31 € (Exp. núm. 2017/0008215). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
14. DICTAMEN.- Pel qual es proposa donar compte de l’informe de seguiment del 

pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any 2021 (2020/0010907). 
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Caixa de Crèdit 
 
15. AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a 
l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, per a finançar l'actuació local “Obres en les 
escoles Berti i els Cingles”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0011048). 

 
16. AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l'Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès, per a finançar l'actuació local “Inversions mobiliàries”, al 
0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011049). 

 
17. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, per a finançar l'actuació local “Inversió dipòsit la Puntaire”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011066). 

 
18. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, per a finançar l'actuació local “Obres d'adequació per 
instal·lació cargoles a Can Co 1”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0011068). 

 
19. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, per a finançar l'actuació local “Adquisició vehicles brigada i 
cargoles Can Co 1”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0011111). 

 
20. CALDES D'ESTRAC.- 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 Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Obres Fundació Mercè 
Torres”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010841). 

 
21. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 63.300 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Inversions mobiliàries”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0010845). 

 
22. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 66.700 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Obres al Casal de Joves i a la 
via pública”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0010846). 
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23. IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
per a finançar l'actuació local “Projecte executiu del carrer Luxemburg”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010977). 

 
24. FIGARÓ-MONTMANY.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 55.064,47 €, a 
l'Ajuntament de Figaró-Montmany, per a finançar l'actuació local “Substitució 
enllumenat públic nucli urbà”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0010493). 

 
25. MASNOU, EL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 184.000 € a l'Ajuntament d’El 
Masnou, per a finançar l'actuació local “Obres en Serveis Bàsics 2021”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010604). 

 
26. MASNOU, EL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 16.000 €, a l'Ajuntament d’El Masnou, 
per a finançar l'actuació local “Inversió moble 2021: vehicles”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0010605). 

 
27. MATARÓ.- 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 Mataró, 
per a finançar l'actuació local “Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010698). 

 
28. MONTMELÓ.- 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 Montmeló, 
per a finançar l'actuació local “Obra pública 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010757). 

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

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.357,56 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l'actuació local 
“Enllumenats diversos”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0011260). 

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

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l'actuació local 
“Renovació gronxadors i mobiliari parcs i jardins”, al 0 % d'interès i a retornar en 
5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011264). 
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31. VILASSAR DE MAR.- 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 Vilassar de Mar, per a finançar l'actuació local “Actuacions obres menors 
previstes pressupost inversions 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0010338). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
32. BADIA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient del Programa 
de Crèdit Local 2021 de l’Ajuntament de Badia del Vallès (Exp. núm. 
2021/0003211). 

 
33. CASTELLDEFELS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 118.733,12 €, a l'Ajuntament 
de Castelldefels, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0009019).  

 
34. IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 134.182,09 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009572).  

 
35. MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 91.628,24 €, a l'Ajuntament de Martorell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009722).  

 
36. MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 350.922,34 €, a l'Ajuntament de Mataró, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0010599).  

 
37. SANT CELONI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència 

concedir una subvenció, per import de 58.083,04 €, a l'Ajuntament de Sant 
Celoni, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0010078).  

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

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 10.422,13 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009440).  
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39. VILASSAR DE DALT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 30.369,29 €, a l'Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0009558).  

 
40. VILASSAR DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 52.506,42 €, a l'Ajuntament 
de Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0009666).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

Projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i Llucà”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres. (Exp. núm. 2018/13456).  

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

Projecte constructiu “Eixamplament del pont del pk 2+400 de la BV-1005, 
conservant l'actual aparença de pedra. T.M. de Veciana”, i de la relació de béns i 
drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/0017129). 

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

concessions del fons de prestació “Reforç extraordinari del Servei 
d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/9003). 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a impulsar les programacions artístiques 
estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del Circuit de la xarxa 
d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que s’han vist 
afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi 
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sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer semestre de 2021, per un 
import total de 500.000 € (Exp. núm. 2021/2713). 

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

convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats 
i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats 
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021 per un import total de 355.000 € 
(Exp. núm. 2021/10109). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de maig de 2021.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 27 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 de la Presidència, l’aprovació de 
l’informe preceptiu emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona 
en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Marganell i Mura, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció (Exp. núm. 2021/0011509).- 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: 
 
“L’Ajuntament de Marganell va presentar un ofici davant del Registre electrònic de la 
Diputació de Barcelona, en data 7 de maig de 2021, mitjançant el qual sol·licita el 
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de constitució de 
l’agrupació dels municipis de Marganell i Mura, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció. 
 
En data 28 de maig de 2021 l’Ajuntament de Mura ha tramès un complement de 
documentació a instàncies d’aquesta corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita agrupació. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
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o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l) 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 de data 16 de 
desembre de 2019, núm. 14600/19 i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 
2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al 
BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Marganell i Mura, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Marganell i Mura, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – 
intervenció. 
 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Marganell presenta davant del Registre d’entrada de la Diputació de 
Barcelona, en data 7 de maig de 2021, la sol·licitud de l’informe preceptiu per part d’aquesta 
corporació en l’expedient que s’està tramitant relatiu a la constitució de l’agrupació dels 
municipis de Marganell i Mura, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – 
intervenció. 
 
Aquesta sol·licitud s’acompanya de la següent documentació: 
 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Marganell, celebrat el 23 d’abril de 2021, 
relatiu a l’aprovació inicial de l’agrupació dels municipis de Marganell i Mura, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, fent constar la seva 
aprovació per majoria absoluta del nombre legal de membres, i adjunta el text dels estatuts 
de l’agrupació, que s’aprova.  
 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Mura, celebrat el 5 de maig de 2021, 
relatiu a l’aprovació inicial de l’agrupació dels municipis de Marganell i Mura, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, fent constar la seva 
aprovació per majoria absoluta del nombre legal de membres, i adjunta el text dels estatus 
de l’agrupació, que s’aprova. 
 
- Memòria emesa per les alcaldies dels ajuntaments de Marganell i Mura, en dates 19 
d’abril de 2021 i 16 d’abril de 2021, respectivament, en la que es relaten les circumstàncies 
que justifiquen l’agrupació de municipis sol·licitada. 
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2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
L’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de caràcter nacional, que va 
entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que deroga, entre d’altres, el Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que correspon a les 
Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar la constitució de les 
agrupacions de secretaria per al manteniment en comú d’aquest lloc de treball i que el 
procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les corporacions locals interessades o d’ofici 
per la Comunitat autònoma, donant audiència a les entitats afectades, i amb l’informe previ 
de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
En el mateix sentit, l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la 
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es 
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades o d’ofici, i es requerirà, en ambdós 
casos, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució d’una agrupació 
d’ens locals per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció per part 
d’aquesta corporació. 
 
3. Circumstàncies que concorren per a l’agrupació dels municipis de Marganell i 
Mura, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció 
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la 
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques, per 
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos 
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria.  
 
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten a la 
memòria emesa conjuntament per les alcaldies d’ambdós ajuntaments interessats, 
s’emmarquen en la conjuntura actual que demana una optimització dels recursos humans i 
materials de les administracions i en definitiva en la dificultat de prestar correctament les 
funcions públiques necessàries de manera individual en cadascun dels municipis de 
Marganell i Mura per manca de recursos i mitjans 
 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins són els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb 
caràcter acumulatiu. 
 
D’acord amb la informació que faciliten els municipis a la memòria emesa:  
 
- El municipi de Marganell té una població de 266 habitants a 2020 i un pressupost ordinari 

municipal corresponent a l’exercici 2021 de 379.540,08 euros 
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- El municipi de Mura té una població de 220 habitants a 2020 i un pressupost ordinari 
municipal corresponent a l’exercici 2020 de 451.875 euros 

 
Aquesta informació concorda  amb la informació que consta als servidors corporatius de la 
Diputació de Barcelona. 
 
De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments superen, com a mínim, un dels 
paràmetres indicats, el de pressupost. Això no obstant, i atenent que els paràmetres són 
acumulatius, cap dels municipis estaria en disposició de demanar l’exempció de l’obligació 
de mantenir el lloc de treball de secretaria-’intervenció. 
 
És criteri reiterat d’aquesta corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
Així mateix, en la documentació tramesa consta la proposta dels estatuts que haurà de regir 
l’agrupació de municipis, el contingut de la qual se circumscriu a unes disposicions generals, 
forma d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim jurídic, la seva 
vigència, les causes de modificació i dissolució i el procediment de modificació dels estatuts.  
 
Atesa tota la documentació que ha estat aportada en el si dels respectius expedients 
municipals, es considera que concorren les circumstàncies per a la constitució de 
l’agrupació de municipis. 
 
4. Inici del procediment de constitució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de secretaria-intervenció 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el 
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats 
locals interessades o d’ofici.  
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot 
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els 
Ajuntaments de Marganell i Mura han acreditat aquestes circumstàncies. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), de la Refosa núm. 1/2020 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 16 de 
desembre de 2019, núm. 14600/19 i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Marganell i Mura, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Marganell i Mura, per al 
seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, no favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de 27 de setembre de 2019, en el recurs 
contenciós administratiu ordinari núm. 671/2017, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Resolució de la Direcció Provincial de Barcelona de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, de 4 de juliol de 2016, per la qual es va 
desestimar el recurs d’alçada contra la resolució de la Direcció Provincial de la 
Seguretat Social, referent a la sol·licitud de baixa de la treballadora XXX en el 
Règim General de la Seguretat Social amb efectes de 29 de febrer de 2016, així 
com la condemna en costes a la Diputació de Barcelona, per un import màxim de 
3.000 € (Exp. núm. 2018/0001693).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“1. Per Sentència núm. 727/2019, de 27 de setembre, dictada per la Secció Segona de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
el recurs ordinari núm. 671/2017, s’ha desestimat el recurs contenciós administratiu 
formulat per la Diputació de Barcelona contra la Resolució de la Direcció Provincial de 
Barcelona de la Tresoreria General de la Seguretat Social de 4 de juliol de 2016, que 
acordà desestimar el recurs d’alçada interposat per la pròpia corporació contra la 
resolució de la mateixa Direcció Provincial de desestimació de la sol·licitud de baixa de 
la treballadora XXX en el Règim General de la Seguretat Social amb efectes de 29 de 
febrer de 2016, i que imposa les costes causades en el procés amb el límit de 3.000 
euros.  
 
2. 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). 
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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. 727/2019, de 27 de 
setembre, dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el recurs ordinari 671/2017, 
que desestima el recurs el recurs contenciós administratiu formulat per la Diputació de 
Barcelona contra la Resolució de la Direcció Provincial de Barcelona de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social de 4 de juliol de 2016, que acordà desestimar el recurs 
d’alçada interposat per la pròpia corporació contra la resolució de la mateixa Direcció 
Provincial de desestimació de la sol·licitud de baixa de la treballadora XXX en el 
Règim General de la Seguretat Social amb efectes de 29 de febrer de 2016, i que 
imposa les costes causades en el procés amb el límit de 3.000 euros. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Interlocutòria ferma, i favorable als interessos de la Diputació de 
Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en 
data 9 de setembre de 2020, en el recurs ordinari núm. 148/2018-B, interposat per 
la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, contra 
les bases de la convocatòria S-01/18, per proveir, mitjançant personal funcionari 
interí, llocs de treball de GUAITA-INFORMADOR/A, aprovada per Diputació de 
Barcelona, com a conseqüència del desistiment del recurrent i, acorda donar per 
finalitzat el procediment judicial sense expressa condemna en costes, (Exp. 
núm. 2018/0007580).- 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. 16 de Barcelona, mitjançant Interlocutòria 
núm. 165/2020, de 9 de setembre, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha 
declarat la terminació del procediment judicial, sense expressa condemna en costes, 
en el procediment ordinari núm. 148/2018-B instat per la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.  
 
Vist el desistiment de la recurrent, acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma beneficiosa per 
als interessos de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta Interlocutòria 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. 
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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 Interlocutòria núm. 165/2020, de 9 de 
setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, favorable 
als interessos de la Diputació de Barcelona, atès que acorda tenir per desistida a la 
part recurrent Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i 
declara la terminació del procediment judicial sense expressa condemna en costes.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial dictat per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 14 de gener de 
2020, en el procediment ordinari núm. 193/2018-C, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la resolució de 12 de juliol de 2018 (expedient de reclamació 
núm. 268/18) de la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació en acordar tenir-la per desistida de la 
demanda promoguda contra la dita resolució, per la qual es confirmà la 
liquidació CON2017010843 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i, 
corresponent al període de facturació de 13 d’octubre de 2017 al 13 de setembre 
de 2018, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic 
per l’autorització per a l’execució de les obres relatives al projecte d’ampliació 
del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la 
carretera B-522, al TM Manlleu. No s’imposen costes a la corporació. (Exp. núm. 
2018/0012873).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, ha dictat el Decret judicial núm. 2/2020, de 14 de gener, en el 
procediment ordinari núm. 193/2018-C, pel qual té per desistida a la Diputació de 
Barcelona, sense imposició de costes. 
 
Per Decret de la Presidència núm. 9074/2018, de 13 de setembre, s’acorda interposar 
recurs contenciós administratiu contra la resolució de 12 de juliol de 2018 (expedient 
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de reclamació núm. 268/18) de la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per 
la qual es confirma la liquidació CON2017010843 emesa per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), corresponent al període de facturació de 13 d’octubre de 2017 al 13 de 
setembre de 2018, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic 
hidràulic per l’autorització per a l’execució de les obres relatives al projecte d’ampliació 
del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la carretera B-
522, al TM Manlleu. 
 
El recurs s’interposa davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, i recau en la Secció Tercera amb el núm. de procediment 
ordinari 198/2018-C. 
 
Durant el període de tramitació d’aquest procés, se’ns ha notificat la Sentència núm. 
749/2019, de 7 d’octubre i la Sentència núm. 798/2019, del propi Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), que aborden el mateix assumpte però referit a diferents 
exercicis, i en els què el TSJC desestima sengles recursos interposats per la Diputació 
de Barcelona, fa seus els arguments de la Junta de Finances (actualment Junta de 
Tributs de la Generalitat de Catalunya) del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, i condemna la Diputació de Barcelona al pagament de les 
costes processals en la quantitat de 3.000 euros per cadascuna d’elles. 
 
Així les coses, i essent molt provable que, atesa la identitat de les pretensions, el 
recurs contenciós administratiu núm. 193/2018 acabés amb una sentència 
desestimatòria i amb una condemna en costes de 3.000 euros, i tenint en compte que 
la liquidació objecte del recurs és de 1.416,86 euros -IVA inclòs-, resultava 
antieconòmic i perjudicial per als interessos corporatius continuar amb la impugnació. 
 
Vist que el 30 de gener de 2020 la Junta de Govern va acordar que la Diputació de 
Barcelona desistís d’aquest procediment, es va presentar davant la Sala un escrit 
sol·licitant el desistiment i, finalment, el TSJC ha dictat el Decret judicial núm. 2/2020, 
de 14 de gener, pel qual té per desistida a la Diputació de Barcelona, sense imposició 
de costes. 
 
Aquest Decret és ferm i contra el qual no cap la interposició de 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). 
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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 judicial núm. 2/2020, de 14 de 
gener, dictat per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment ordinari núm. 193/2018-C, 
interposat per la Diputació de Barcelona contra la resolució de 12 de juliol de 2018 
(expedient de reclamació núm. 268/18) de la Junta de Tributs de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual es confirma la liquidació CON2017010843 emesa per l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), corresponent al període de facturació de 13 d’octubre de 
2017 al 13 de setembre de 2018, en concepte de cànon d’utilització dels béns de 
domini públic hidràulic per l’autorització per a l’execució de les obres relatives al 
projecte d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista 
Alegre a la carretera B-522, al TM Manlleu. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 
assabentat de la sentència ferma, i parcialment favorable als interessos de la 
Diputació de Barcelona, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, de 20 de novembre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 
37/2019-S, interposat pel senyor XXX i la senyora YYY, que condemna la 
Diputació a abonar-los la quantitat de 867,34 euros (dels quals 601,60 euros per 
a la senyora YYY, i 265,74 euros per al senyor XXX), més els interessos legals 
moratoris corresponents, sense costes (Exp. núm. 2019/0010776).- 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, per sentència núm. 226/2020, 
de 20 de novembre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 37/2019-S, ha 
desestimat parcialment la demanda promoguda pel senyor XXX i la senyora YYY, 
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada en relació amb l’accident de trànsit ocorregut el dia 8 de 
novembre de 2017, quan a la senyora YYY, en accedir al recinte Mundet amb la seva 
motocicleta, li va caure a sobre la barrera de control. 
 
Sobre l’assumpte objecte d’aquest recurs es va tramitar un expedient administratiu de 
reclamació per responsabilitat patrimonial (referència 2018/8432), a resultes de la 
instrucció del qual es va resoldre desestimar, amb posterioritat a la presentació del 
recurs contenciós administratiu, la petició formulada per l’ara recurrent en via judicial, a 
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través del Decret núm. 6120/2019, de 15 de maig, de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La senyora YYY interessava una indemnització de 1.203,20 euros, per les lesions que 
va patir, i el senyor XXX 531,48 euros en concepte de la reparació del vehicle, de la 
seva propietat, al·legant el mal funcionament de l’Administració pública, per la falta de 
conservació i manteniment de la barrera de control d’accés al recinte. Aquestes 
al·legacions han estat estimades en part pel Jutjat, en considerar que, de l’anàlisi 
conjunt dels criteris exposats i dels mitjans de prova practicats en la instància, es 
constata que el funcionament de la barrera és irregular, però també que l’accident 
s’hagués pogut evitat si la conductora s’hagués detingut davant del control, com era la 
seva obligació. 
 
En conseqüència la Sentència anul·la el Decret núm. 6120/2019, de 15 de maig, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, es declara la responsabilitat patrimonial 
d’aquesta corporació al 50 % pels fets esmentats, i es reconeix el dret dels recurrents 
a ser indemnitzats en forma solidària per la Diputació de Barcelona i la companyia 
AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en la quantia de 
867,34 euros, (dels quals 601,60 euros per a la senyora YYY, i 265,74 euros per al 
senyor XXX). 
 
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. 226/2020, de 20 de 
novembre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 37/2019-S, que ha estimat 
parcialment el recurs promogut pel senyor XXX i la senyora YYY i condemna a la 
Diputació de Barcelona a abonar-los la quantitat de 867,34 euros, (dels quals 601,60 
euros per a la senyora YYY, i 265,74 euros per al senyor XXX, més els interessos 
legals moratoris corresponents, sense costes. 
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Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1168/2021, de data 17 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 94/2020-C, interposat per 
VERTI ASSEGURADORA CIA DE SEGUROS i el senyor XXX contra el presumpte 
silenci administratiu en relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el 25 
d’abril de 2018, amb el vehicle matrícula , mentre circulava per la 
carretera BP-5002, pk 9, al municipi de Vallromanes i va aparèixer un porc 
senglar a la calçada (Exp. núm. 2020/0013031).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 94/2020-C, procediment abreujat, interposat per VERTI 
ASEGURADORA CIA SEGUROS i el senyor XXX contra el presumpte silenci 
administratiu en relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 2018, 
amb el vehicle matrícula  mentre circulava per la carretera BP-5002, pk 9, al 
municipi de Vallromanes i va aparèixer un porc senglar a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou inadmesa per manca de competència, 
ja que segons es desprèn de l’informe emès per la GSIVM, la Diputació de Barcelona 
no és titular de la carretera sinó que ho és la Generalitat de Catalunya, per la qual 
cosa aquesta corporació no resulta competent per tramitar i resoldre la reclamació 
formulada, havent-se donat trasllat de la reclamació i la documentació adjunta a la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, en ser 
aquesta l’administració competent. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a part demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
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REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 94/2020-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, interposat per VERTI ASEGURADORA CIA SEGUROS i el senyor XXX 
contra el presumpte silenci administratiu en relació amb la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l'accident de 
trànsit ocorregut el 25 d’abril de 2018, amb el vehicle matrícula  mentre 
circulava per la carretera BP-5002, pk 9, al municipi de Vallromanes i va aparèixer un 
porc senglar a la calçada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
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, SA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2779/2021, de data 26 de 
març, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 409/2020-F, 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 
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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. 2021/0001390).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 12 de 
gener de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2020-F, 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. 7 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2020-F, procediment 
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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. 7 
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. 1007/2021, de data 11 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 232/2020-2C, interposat 
per les senyores XXX, YYY i el senyor ZZZ 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. 2020/0014178).- La Junta 
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 2 de 
setembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 232/2020-2C, procediment 
abreujat, interposat per les senyores XXX i YYY i el senyor ZZZ contra la resolució de 
6 de març de 2020 del 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 
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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. 12 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 232/2020-2C, procediment 
abreujat, interposat per les senyores XXX i YYY i el senyor ZZZ contra la resolució de 
6 de març de 2020 del l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les peticions 
dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i titulars de les places que 
ocupen. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1943/2021, de data 6 de 
març, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 365/2020-D, 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 
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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. 2020/0018981).- La Junta resta assabentada del present Decret, 
que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 3 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2020-D, 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. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2020-D, procediment 
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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. 3 
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 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
definitivament, la revocació parcial, per import de 1.032,56 €, en relació amb la 
subvenció de 48.905,00 €, atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al 
projecte “Palestina D-ESC”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133, i reconèixer el crèdit derivat de la despesa per import de 
3.857,94 € per efectuar l’últim pagament a favor de l’Associació Catalana per la 
Pau (Exp. núm. 2017/5916).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social destinades a 
donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant) 
desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, universitats i agrupacions 
d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona.  
 
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de 
juny de 2017, mitjançant acord 254/17, va aprovar la convocatòria 
201720175120009133, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim concurrència competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre 
per donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar primerament mitjançant acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 (AJG 
432/17) i amb posterioritat en data 9 de novembre de 2017 (AJG 587/17). 
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En data 30 de novembre de 2017, mitjançant acord 624/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, el 
projecte “Palestina D-ESC” d’Associació Catalana per la Pau, en endavant ACP, va 
rebre una subvenció per un import de 48.905 €. 
 
D’acord amb la Base Específica 3 d’aquesta convocatòria les subvencions atorgades 
s’havien d’executar en un termini de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució havia de començar 
dins de l’any 2017 i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions 
subvencionades, les entitats sol·licitants havien d’indicar-ho expressament en la 
sol·licitud. 
 
El termini d’execució establert a la sol·licitud de l’ACP, i aprovat mitjançant l’acord de 
la Junta de Govern 624/17, era del 10 de novembre de 2017 al 9 de novembre de 
2019.  
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 60 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar a 
l’acceptació expressa de la subvenció i anava a càrrec del pressupost 2017 d’aquesta 
corporació. En conseqüència, en data 23 de gener de 2018 es va efectuar el primer 
pagament a l’entitat per valor de 29.343 €. 
 
Així mateix de conformitat al punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament a càrrec del pressupost 2018 
d’aquesta corporació, del 30 %, es tramitaria una vegada rebuda i comprovada la 
justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, i l’últim pagament a càrrec del 
pressupost 2019 d’aquesta corporació, del 10 %, es reservava com a saldo un cop 
comprovada la justificació final.  
 
En data 26 d’octubre 2018 l’entitat presenta informe de justificació parcial, i que un cop 
revisat i esmenades les mancances detectades es realitza en data 17 de juny de 2019 
el segon pagament per un import de 14.671,50 €, corresponent al 30 % de la 
subvenció. 
 
En data 2 de març de 2020, l’entitat presenta justificació final de la subvenció atorgada 
i l’Oficina de cooperació al desenvolupament rebuda i revisada la documentació 
justificativa final, així com la documentació presentada en resposta als requeriments, 
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en data 26 de març de 2021 elabora informe proposta de revocació parcial de la 
subvenció atorgada.  
 
De conformitat a la proposta de l’esmentat informe, en data 15 d’abril de 2021 
mitjançant acord núm. 133/21 de la Junta de Govern d’aquesta corporació es va 
aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de 1.032,56 € en relació amb la 
subvenció de 48.905,00 € atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al projecte 
“Palestina D-ESC”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133 (AJG 624/17), i es va atorgar a l’entitat un termini d’audiència 
de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
presentés les al·legacions i altres elements de prova que considerés oportunes. Tot 
indicant que transcorregut aquest termini d’audiència, si l’entitat no presentava cap 
al·legació, es procediria a tramitar la revocació definitiva. 
 
En data 21 d’abril de 2021 es va posar a disposició de l’entitat la notificació de 
l’esmentat acord núm. 133/21 i l’entitat l’accepta el mateix dia 21 d’abril de 2021.  
 
En data 20 de maig de 2021 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament elabora 
informe en què indica que transcorreguts els quinze dies a comptar de l’endemà de la 
notificació sense que l’ACP hagi presentat al·legacions a l’acord de revocació inicial, 
aquesta Oficina proposa la revocació parcial definitiva per import de 1.032,56 € donant 
per reproduïts els arguments indicats en l’acord 133/21.  
 
Així mateix, en el citat informe de l’oficina indica que actualment existeix un saldo 
pendent de pagament a favor de l’ACP que és de 3.857,94 € correspon a la diferència 
entre 47.872,44 €, import que resulta de la subvenció un cop restat l’import de la 
revocació (subvenció atorgada 48.905 € menys els 1.032,56 € revocats), i 44.014,50 €, 
import corresponent als pagaments avançats a l’entitat (29.343 € més 14.671,50 €).  
 
Atenent que l’últim pagament d’aquesta subvenció estava contemplat com a operació 
comptable al pressupost 2019, i que les operacions comptables d’anys anteriors al 
2020 no han passat com a romanents l’any 2021, i vista la data de proposta 
d’aprovació definitiva d’aquesta revocació parcial, l’Oficina proposa autoritzar el seu 
reconeixement de crèdit. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, basant-se en l’informe 
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 20 de maig de 2021, i de 
conformitat amb l’acord núm. 133/21 de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021, 
es proposa definitivament revocar parcialment l’import de 1.032,56 € de la subvenció 
atorgada a l’ACP per al projecte “Palestina D-ESC”, subvencionada en el marc de la 
convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17). 
 
Així mateix, es proposa el reconeixement de crèdit de la despesa per import de 
3.857,94 €, de la qual existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’any 
2019 i 2020, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
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dret (AJG 624/17), s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu per l’any 2021 per fer 
el darrer pagament a favor de l’ACP. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a LGS i les Bases Específiques de la convocatòria 
201720175120009133, per a l’atorgament de subvencions, en règim concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament”, aprovades mitjançant acord 254/17 de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la LGS, i el 
seu Reglament de desenvolupament RLGS. 
 
Vistos els articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vista la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2021 que es remet a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple, i vist 
l’annex 4 d’aquestes Instruccions “Instruccions sobre reconeixement de crèdit” que en 
el seu article 5 indica que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària la 
competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa 
de la competència per aprovar la despesa. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, definitivament, la revocació parcial, per import de MIL TRENTA-
DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.032,56 €) en relació amb la 
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subvenció de QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINC EUROS (48.905,00 €) 
atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al projecte “Palestina D-ESC”, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17), de 
conformitat amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
data 20 de maig de 2021 que consta a l’expedient.  
 
Segon. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de TRES MIL 
VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(3.857,94 €), a favor de l’Associació Catalana per la Pau, en base als arguments 
adduïts en la part expositiva d’aquest acte. 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de TRES MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.857,94 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de 
despeses de l’any 2021, per efectuar l’últim pagament a favor de l’Associació Catalana 
per la Pau, en el marc de la convocatòria de subvencions 201720175120009133 (AJG 
624/17).  
 
Quart. NOTIFICAR els acords precedents a l’Associació Catalana per la Pau.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Finançament en el àmbits d’igualtat de gènere i de la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere” de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import 
d’1.012.329,56 € (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: 
 
“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, 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de maig de 

2021, ha resolt 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 (AJG 261/2021). Ha quedat fora 
d’aquesta resolució el recurs “Finançament en el àmbits d’igualtat de gènere i de 
la diversitat sexual, afectiva i de gènere”, degut a una incidència en els sistemes 
informàtics de presentació telemàtica de sol·licituds a través del Portal municipal 
de tràmits (PMT), en concret les relatives al dia 2 de març de 2021, respecte de la 
qual la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius va emetre 
informe en data 19 de maig de 2021.  

 
6. Entre les sol·licituds rebudes en l’esmentada data es troba la de l’Ajuntament de 

Cabrils amb número de registre 202110024529, pertanyent al recurs econòmic 
“Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i 
de gènere”, gestionada per l’Oficina de les Dones i LGTBI.  

 
7. D’acord amb l’esmentat 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.” 

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

el seu informe d’instrucció, el qual havia 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 obligava 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 a l’òrgan col·legiat, es va 
considerar necessari separar la resolució del procediment de concessió del referit 
recurs de la resta de recursos.  
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9. Aquesta decisió també va comportar, mitjançant el mateix AJG 261/2021, 

l’ampliació en un mes del 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), per tal de poder instruir de nou les sol·licituds, 
elaborar l’oportú informe i reunir l’òrgan col·legiat encarregat d’examinar i validar 
la proposta. L’informe d’instrucció i l’acta de l’òrgan col·legiat s’han incorporat a 
l’expedient.  

 
10. 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 els informes emesos pel Servei de 
Govern Local en dates 17 de maig de 2021 i 1 de juny de 2021 que s’incorporen a 
l’expedient.  

 
11. Per últim, es procedeix a rectificar l’error material detectat en el nom de l’actuació 

objecte d’ajut que consta en l’annex 1 de l’esmentat AJG 261/2021 que s’indica en 
aquest punt, per tal d’ajustar-lo a allò sol·licitat per l’ens i que no va ser 
degudament actualitzat en el sistema d’informació per part del centre gestor:  

 

Ens destinatari Recurs Nom actuació 
rectificat Núm. PMT Codi XGL 

Ajuntament de 
Muntanyola 

Neteja viària 
hivernal de 

l'accés al nucli 
principal o de 
camins d'us 

públic (hivern 
2021-2022) 

Neteja hivernal 
de camins i 

vials públics 
2021 

202110025928 21/Y/308129 

 
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, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 
2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, 
publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 
5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els ajuts econòmics del 
Catàleg de serveis.  
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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 el procediment de concessió d’ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva del recurs “Finançament en el àmbits d’igualtat de gènere i 
de la diversitat sexual, afectiva i de gènere” de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i, en conseqüència, aprovar 
les concessions d’ajuts que s’inclouen en l’annex 1 i acceptar els desistiments que 
s’inclouen en l’annex 2 que formen part del present dictamen. 
 

Annex Contingut 

1 

Ajuts concedits, amb indicació del període d’execució següent: 
 

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. 

2 Sol·licituds desistides. 
 
Segon. APROVAR l’autorització de la despesa total de cent dinou mil dos euros i 
seixanta-vuit cèntims (119.002,68 euros), a càrrec del pressupost de l’any 2021 i 
d’acord amb el detall que s’indica en el present acord, com a conseqüència de la 
redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari i de la regularització 
comptable aprovada mitjançant AJG 261/2021 amb número 2102900284: 
 

Aplicació pressupostària Import 2021 (EUR) Operació “A” Posició 
G/60301/23110/46380 16.813,84 2102000271 1 
G/60301/23110/46580 87.072,00 2102000271 2 
G/60301/23110/46780 15.116,84 2102000271 3 

       119.002,68   
 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió dotze mil tres-cents vint-
i-nou euros i cinquanta-sis cèntims (1.012.329,56 euros), a càrrec del pressupost de 
l’any 2021 i d’acord amb el detall que s’indica en el present acord, segons la distribució 
que consta en l’annex 1 del present dictamen: 
 

Aplicació pressupostària Import 2021 (EUR) Observacions 
G/60301/23110/46280 893.326,88  

G/60301/23110/46380 16.813,84 Condicionat a regularització comptable 
op. 2102000271 

G/60301/23110/46580 87.072,00 Condicionat a regularització comptable 
op. 2102000271 
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G/60301/23110/46780 15.116,84 Condicionat a regularització comptable 
op. 2102000271 

 1.012.329,56  
 

Quart. 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.  
 
Cinquè. 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.  
 
Sisè. RECTIFICAR l’error material detectat en el nom de l’actuació objecte d’ajut que 
consta en l’annex 1 de l’AJG 261/2021 que s’indica en aquest acord, sense que la 
resta d’elements de l’ajut es vegin alterats:  
 
On deia: 
 

Ens destinatari Recurs Nom actuació Núm. PMT Codi XGL 

Ajuntament de 
Muntanyola 

Neteja viària 
hivernal de 

l'accés al nucli 
principal o de 
camins d'us 

públic (hivern 
2021-2022) 

Pere Pou ha 
d'adaptar la 

memòria 
202110025928 21/Y/308129 

Ha de dir: 
 

Ens destinatari Recurs Nom actuació Núm. PMT Codi XGL 

Ajuntament de 
Muntanyola 

Neteja viària 
hivernal de 

l'accés al nucli 
principal o de 
camins d'us 

públic (hivern 
2021-2022) 

Neteja hivernal 
de camins i 

vials públics 
2021 

202110025928 21/Y/308129 
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Setè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Vuitè. 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 
 
Llistat(dacdd89a5855d6d1c1f0) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) 01/06/2021, 13:29 
 
Llistat(af7967a91af6fc047733) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT)  01/06/2021, 13:29 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, relativa als 
ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020, per un import 
total de 8.289.375,31 € (Exp. núm. 2017/0008215).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 26 

d’octubre de 2017, el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments 
locals i el seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019" (AJG 508/17). La resolució del procediment de concessió d'ajuts va ser 
aprovada pel mateix òrgan en data de 12 d’abril de 2018 (AJG 130/18). 

 
2. D’acord amb l’article 28 del règim del programa, els terminis d’execució i de 

justificació de les diferents línies són els següents: 
 

Per a les línies de suport 1 “Equipaments culturals”, 2 “Equipaments bibliotecaris”, 3 
“Equipaments educatius”, 4 “Equipaments esportius” i 6 “Mercats”: 

 
a. Quan les sol·licituds es van periodificar per a l'any 2018, el termini d'execució 

dels ajuts començava l'1 de novembre de 2017 i finalitzava el 31 d'octubre de 
2018. El termini de justificació finalitzava el 15 de novembre de 2018. 
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b. Quan les sol·licituds es van periodificar per a l'any 2019, el termini d'execució 

dels ajuts començava l’1 de novembre de 2018 i finalitzava el 31 d'octubre de 
2019. El termini de justificació finalitzava el 15 de novembre de 2019. 

 
Per a la línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, tant quan les 
sol·licituds es van periodificar per a l'any 2018 com quan es van periodificar per a 
l’any 2019, el termini d’execució dels ajuts començava l'1 de novembre de 2017 i 
finalitzava el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació finalitzava el 15 de 
novembre de 2019. 

 
3. Per la seva banda, l’article 37 del règim del programa va establir la possibilitat de 

sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i de justificació de les actuacions. 
D’acord amb aquesta previsió, per Decrets de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 11757/18, de 7 de novembre de 2018, i núm. 7011/19, de 28 de 
maig de 2019, es va aprovar l’ampliació del termini d’execució de les línies 1, 2, 3, 4 
i 6 bé fins el 31 de desembre de 2018, quan l’ens havia manifestat que l’execució 
estaria completada en aquesta data, amb justificació fins el 15 de febrer de 2019; 
bé, fins el 30 d’abril de 2019, quan no ho estaria, amb justificació fins el 15 de juny 
de 2019. 

 
4. Posteriorment, per Decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 

núm. 13168/19, de data 19 de novembre de 2019, i núm. 14788/19, de data 18 de 
desembre de 2019, es van ampliar novament els terminis d’execució i de justificació 
de les referides línies, bé fins el 31 de desembre de 2019, quan l’ens havia 
manifestat que l’execució estaria completada en aquesta data, amb justificació fins 
el 15 de febrer de 2020; bé, fins el 30 d’abril de 2020, quan no ho estaria, amb 
justificació fins el 15 de juny de 2020. Pel que fa a la línia 5, es va ampliar el termini 
d’execució fins el 31 d’octubre de 2020 i el de justificació fins el 15 de novembre de 
2020. 

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

del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de 
maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i diverses 
mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. En conseqüència, en van resultar 
els nous terminis següents: 

 
a) Per a les línies 1, 2, 3, 4 i 6, una vegada reprès el còmput, el termini d’execució 

va passar a finalitzar el 20 de juliol de 2020 i el de justificació el 2 de setembre 
de 2020. 

b) Per a la línia 5, una vegada reprès el còmput, el termini d’execució va passar a 
finalitzar el 18 de gener de 2021 i el de justificació el 2 de febrer de 2021. 
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6. La liquidació provisional dels ajuts de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 6 amb termini de 
justificació fins el 2 de setembre de 2020 es va aprovar per Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 12004/2020, d’1 de desembre de 2020. 
Quedaven exclosos els ajuts de la línia 5 amb termini de justificació fins el 2 de 
febrer de 2021, d’acord amb el punt anterior. L’anunci d’aquesta liquidació es va 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 de desembre de 
2020, tot habilitant-se un termini d’audiència de quinze dies per tal que els ens 
poguessin presentar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimés pertinent, 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no 
justificats. El període d’audiència va finalitzar el 29 de desembre de 2020. 

 
7. Els centres gestors de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 6 han deixat constància de l’estat dels 

ajuts mitjançant els respectius informes, que s’incorporen a l’expedient, per la qual 
cosa procedeix aprovar la liquidació definitiva, i, en conseqüència, acceptar les 
justificacions presentades durant el període d’audiència previst en el règim del 
programa i pendents de pagament, i aprovar les renúncies i revocacions que 
s’indiquen en la part dispositiva. 

 
8. S’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions comporta el 

corresponent ajustament de valor negatiu només en aquells casos en què el saldo 
s’ha incorporat al pressupost vigent de la Diputació de Barcelona. 

 
9. Per últim, la Gerència de Serveis de Biblioteques ha posat de manifest l’error que 

s’explica tot seguit en el pagament d’un ajut concedit a l’Ajuntament de Sabadell. 
Aquest Ajuntament va justificar l’actuació 18/X/250928 “Implementació de la 
radiofreqüència (RFID) a la biblioteca central urbana i comarcal Vapor Badia de 
Sabadell (2a fase)”, però el centre gestor va aplicar el pagament que se’n derivava 
a l’actuació del mateix ens 18/X/250923 “Implementació de la radiofreqüència 
(RFID) a la biblioteca central urbana i comarcal Vapor Badia de Sabadell (1a fase)”. 
Atès que el pressupost de l’exercici 2020, en què es van produir les operacions, 
s’ha tancat, no és possible regularitzar comptablement aquesta incidència; no 
obstant, tot i que l’ajut amb codi 18/X/250923 aparegui executat comptablement, es 
proposa revocar-lo en el present acte, ja que es tracta de l’actuació no justificada, 
sense que això comporti cap perjudici a tercers ni alteri l’import total pagat a 
l’Ajuntament de Sabadell en el marc del programa. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
relativa als ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020, i en 
conseqüència, acceptar les justificacions i aprovar les renúncies i les revocacions que 
s’indiquen en els acords següents, d’acord amb els informes emesos pels centres 
gestors. 
 
Segon. ACCEPTAR les justificacions de despesa del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
que s’indiquen en aquest acord, i que resten pendents de pagament, en haver 
acreditat els ens destinataris, durant el període d’audiència previst en el règim del 
programa, que les despeses justificades s’han executat en termini i correctament: 
 

Ens 
destinatari NIF Ens Línia de 

suport Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import 
pagat 
(EUR) 

Import 
pendent 

de 
pagament 

(EUR) 

Ajuntament 
de 

Guardiola 
de 

Berguedà 

P0809800F 

Línia de suport 
3 

"Equipaments 
educatius" - 

2018 

CANVI DE TUBS 
FLUORESCENTS 

PER LEDS AL CEIP 
SANT LLORENÇ I 

LLAR INFANTS 
MUNICIPAL 

18/X/250636 21.727,00 11.047,00 0,00 11.047,00 

Ajuntament 
de 

l'Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 

Línia de suport 
3 

"Equipaments 
educatius" – 

2018 

Vestidors personal 
no docent cinc 

escoles 
18/X/250638 18.115,00 18.115,00 4.600,00 13.515,00 

        24.562,00 
Tercer. APROVAR un reconeixement de crèdit per import total de vint-i-quatre mil 
cinc-cents seixanta-dos euros (24.562,00 euros) per fer front a les despeses 
justificades del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals i 
pendents de pagament, en favor dels ens referits a l’acord segon del present dictamen. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-quatre mil cinc-cents seixanta-
dos euros (24.562,00 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/76262 de l’exercici 2021, per fer front a les despeses justificades del 
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i pendents de pagament, d’acord amb el detall següent: 
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Ens 
destinatari NIF Ens Codi XGL 

Import (import 
pendent de 

pagament) (EUR) 
Operació 

comptable “AD” Posició 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 18/X/250636 11.047,00 2103001688 1 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 18/X/250638 13.515,00 2103001687 1 

   
24.562,00 

   
Cinquè. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, totals o parcials, dels 
ajuts que es detallen en l’annex 1 que forma part del present dictamen, atorgats en el 
marc del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Sisè. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en l’acord anterior, en 
el sentit de reduir les disposicions de la despesa aprovades, sense que s’hagi 
d’efectuar cap reintegrament a dites aplicacions pressupostàries quan les despeses no 
s’han incorporat al pressupost actual com a romanent de crèdit. 
 
Setè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 38.3 del règim del 
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona esmentada en l’acord anterior 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 RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 
pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any 2021 (2020/0010907).- 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. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 

d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les 
seves despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar 
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les polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la 
corporació, i les accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els 
seus objectius. 

 
2. L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores 

es realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut 
de les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una 
assignació clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es 
pretenen assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost 
dels recursos necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una 
relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, 
al llarg de l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada 
subprograma.  

 
3. El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 

d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia 
i eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 

HAP/419/2014 de 14 de març per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals.  

 
2. Les bases d’execució del pressupost de 2021 en la Base 7 sobre Informació als 

òrgans de govern, determina: 
 
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i 
amb la periodicitat següent: 
 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 

pressupost per programes de la corporació i dels seus organismes autònoms, el 
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 
L’adopció d’aquesta proposta de dictamen és competència de la Presidència delegada 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.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 núm. 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, publicat al BOPB en data 19/12/2019. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- RESTAR assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del primer trimestre de l’any 2021 que s’incorpora a l’expedient.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(36761cdd70200a3a3775) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei  CPISR-1 C Francisco Javier Martinez 21/05/2021, 11:39 
Promotor de Morentin López 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 
per a finançar l'actuació local “Obres en les escoles Bertí i els Cingles”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011048).- 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 l'Ametlla del Vallès va presentar en data 21 maig 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres a les Escoles Bertí i Els Cingles” 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 l'Ametlla del Vallès 
Actuació:  “Obres a les Escoles Bertí i Els Cingles” 
Import crèdit:  180.000,00 EUR 
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Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -1.267,62 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00029/2021 
* 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 vuitanta mil euros 
(180.000,00 €) 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 l'Ametlla del Vallès.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 
per a finançar l'actuació local “Inversions mobiliàries”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011049).- 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 l'Ametlla del Vallès va presentar en data 21 maig 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions Mobiliàries” 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:  
 

Ens local:  Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 
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Actuació:  “Inversions Mobiliàries” 
Import crèdit:  20.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,42 % 
Interessos implícits estimats  -212,31 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00030/2021 
* 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 vint mil euros (20.000,00 €) 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 l'Ametlla del Vallès.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, per a 
finançar l'actuació local “Inversió dipòsit la Puntaire”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011066).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Arenys de Munt va presentar en data 21 maig 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Inversió dipòsit la Puntaire” 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 d'Arenys de Munt 
Actuació:  “Inversió dipósit la Puntaire” 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -281,69 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00031/2021 
* 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 quaranta mil euros (40.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Arenys de Munt.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, per a 
finançar l'actuació local “Obres d'adequació per instal·lació cargoles a Can 
Co 1”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011068).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
"Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Arenys de Munt va presentar en data 21 maig 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Obres d'adeq. instal·lació de cargoles Can Co1” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
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1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents. 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt 
Actuació:  “Obres d'adeq. instal·lació de cargoles Can Co1” 
Import crèdit:  60.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -422,54 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00032/2021 
* 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 seixanta mil euros (60.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Arenys de Munt.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició vehicles brigada i cargoles Can Co 1”, al 
0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011111).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Arenys de Munt va presentar en data 21 maig 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Adquisició vehicles brigada i cargoles Can Co 1” la 
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qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt 
Actuació:  “Adquisició vehicles brigada i cargoles Can Co 

1” 
Import crèdit:  75.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,42 % 
Interessos implícits estimats  -796,18 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00033/2021 
* 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 setanta-cinc mil euros (75.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Arenys de Munt.” 
 
20.- 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 Caldes d'Estrac, per a 
finançar l'actuació local “Obres Fundació Mercè Torres”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010841).- 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 
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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 Caldes d'Estrac va presentar en data 18 maig 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Obres Fundació Mercè Torres” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

 
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 
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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 Caldes d'Estrac 
Actuació:  “Obres Fundació Mercè Torres” 
Import crèdit:  70.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -492,96 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00025/2021 
* 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 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 Caldes d'Estrac.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 63.300 €, a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a 
finançar l'actuació local “Inversions mobiliàries”, al 0 % d'interès i a retornar en 
5 anualitats (Exp. núm. 2021/0010845).- 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 
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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 Caldes d'Estrac va presentar en data 18 maig 2021 una sol·licitud 

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

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

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

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

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

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

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

 
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. 
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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 Caldes d'Estrac 
Actuació:  “Inversions mobiliàries” 
Import crèdit:  63.300,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,42 % 
Interessos implícits estimats  -671,97 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00026/2021 
* 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 seixanta-tres mil tres-cents euros 
(63.300,00 €) 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 Caldes d'Estrac.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 66.700 €, a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a 
finançar l'actuació local “Obres al Casal de Joves i a la via pública”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010846).- 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: 
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“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 Caldes d'Estrac va presentar en data 18 maig 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Obres al Casal de Joves i a la via pública” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

 
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. 
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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 Caldes d'Estrac 
Actuació:  “Obres al Casal de Joves i a la via pública” 
Import crèdit:  66.700,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -469,72 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00027/2021 
* 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 seixanta-sis mil set-cents euros 
(66.700,00 €) 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 Caldes d'Estrac.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Igualada, per a 
finançar l'actuació local “Projecte executiu del carrer Luxemburg”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010977).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Igualada va presentar en data 20 maig 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Projecte executiu del carrer Luxemburg” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament d'Igualada 
Actuació:  “Projecte executiu del carrer 

Luxemburg” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -1.408,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00028/2021 
* 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 d'Igualada.” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 55.064,47 €, a l'Ajuntament de Figaró-Montmany, 
per a finançar l'actuació local “Substitució enllumenat públic nucli urbà”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010493).- 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 Figaró-Montmany va presentar en data 13 maig 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Substitució enllumenat públic nucli urbà” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Figaró-Montmany 
Actuació:  “Substitució enllumenat públic nucli urbà” 
Import crèdit:  55.064,47 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -387,78 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00020/2021 
* 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 cinquanta-cinc mil seixanta-quatre 
euros amb quaranta-set cèntims (55.064,47 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Figaró-Montmany.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 184.000 € a l'Ajuntament del Masnou, per a 
finançar l'actuació local “Obres en Serveis Bàsics 2021”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010604).- 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 del Masnou va presentar en data 14 maig 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Obres en Serveis Bàsics 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 
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 del Masnou 
Actuació:  “Obres en Serveis Bàsics 2021” 
Import crèdit:  184.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -1.295,79 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00021/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.05.20201 (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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vuitanta-quatre mil euros 
(184.000,00 €) 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 del Masnou.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 16.000 €, a l'Ajuntament del Masnou, per a 
finançar l'actuació local “Inversió moble 2021: vehicles”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0010605).- 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 del Masnou va presentar en data 14 maig 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Inversió moble 2021: vehicles” 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 del Masnou 
Actuació:  “Inversió moble 2021: vehicles” 
Import crèdit:  16.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,42 % 
Interessos implícits estimats  -169,85 EUR 
Anualitats:  5 
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Referència: 00022/2021 
* 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 setze mil euros (16.000,00 €) 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 del Masnou.” 
 
27.- 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 Mataró, per a finançar 
l'actuació local “Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista”, al 0 % d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010698).- 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 Mataró va presentar en data 17 maig 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista” 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 Mataró 
Actuació:  “Expropiació terreny zona verda Rda. 

Bellavista” 
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Secretaria General 

 

 

 
 

Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -1.408,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00023/2021 
* 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 Mataró.” 
 
28.- 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 Montmeló, per a 
finançar l'actuació local “Obra pública 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0010757).- 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 Montmeló va presentar en data 18 maig 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Obra pública 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Montmeló 
Actuació:  “Obra pública 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -1.408,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00024/2021 
* 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 Montmeló.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.357,56 €, a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, per a finançar l'actuació local “Enllumenats diversos”, al 0 % d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011260).- 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 26 maig 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Enllumenats diversos” 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 Eulàlia de Ronçana 
Actuació:  “Enllumenats diversos” 
Import crèdit:  48.357,56 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -340,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00034/2021 
* 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 quaranta-vuit mil tres-cents 
cinquanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims (48.357,56 €) 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.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, per a finançar l'actuació local “Renovació gronxadors i mobiliari parcs 
i jardins”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011264).- 
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 26 maig 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Renovació gronxadors i mobiliari parcs i 
jardins” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 

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

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

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

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

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

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents. 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
Actuació:  “Renovació gronxadors i mobiliari parcs i 

jardins” 
Import crèdit:  25.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,42 % 
Interessos implícits estimats  -265,39 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00035/2021 
* 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 vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €) 
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.” 
 
31.- 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 Vilassar de Mar, per a 
finançar l'actuació local “Actuacions obres menors previstes pressupost 
inversions 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0010338).- 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. 
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2. L'Ajuntament de Vilassar de Mar va presentar en data 12 maig 2021 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Obres menors pressupost inversions 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 
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, 
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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 Vilassar de Mar 
Actuació:  “Obres menors pressupost inversions 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -1.408,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00019/2021 

* 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 Vilassar de Mar.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar el 
desistiment de la sol·licitud de l’expedient del Programa de Crèdit Local 2021 de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès (Exp. núm. 2021/0003211).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 

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

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

2. L'Ajuntament de Badia presentà en data 15/01/2021 una sol·licitud d'un préstec de 
722.556,70 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions en obres de millora de les instal·lacions 
esportives amb un pressupost total de 2.534.520,78 euros. 

 
3. Es va obrir l’expedient PCL 2021001 de Badia del Vallès i SAP 2021/003211. 
 
4. La instància no anava acompanyada de la informació necessària per analitzar el 

préstec i es va reclamar. 
 
5. En data 24/03/2021 la Interventora municipal informa al Servei de Programació que 

es desistia de l’operació sol·licitada en el marc del Programa de Crèdit local 2021, 
perquè s’optava per incorporar romanent de tresoreria.  

 
6. En data 6/4/2021 el secretari municipal emet el certificat de l’acord de Ple de data 

31 de març de 2021 sobre la modificació de crèdit 6/2021 on s’explicita el canvi de 
finançament. 

 
7. En data 12/05/2021 per resolució d’alcaldia, número 115/2021, l’ajuntament 

desestima la sol·licitud i sol·licita el tancament de l’expedient referent al Programa 
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de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per formalitzar un préstec de 
722.556,70 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. 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. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de l’expedient del Programa 
de Crèdit Local 2021 que es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de Badia del Vallès. 
Actuació:  Inversions en obres de millora de les instal·lacions esportives. 
Import crèdit:  722.556,70 € 
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Interès:  Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència 
financera(*) – 25 % de dit diferencial, en el moment de la 
concessió del préstec. 

Durada dels contractes de préstecs: 10 anys. 
Sistema d'amortització:  Trimestral en la forma habitual de l'entitat 

financera. 
Períodes de liquidació d'interessos:  Trimestrals. 
Referència:   PCL 2021001 o SAP 2021/003211 
 
(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix mensualment la 
Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del text 
refós de la Llei d'hisendes locals en el redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de 
desembre de 2014. En aquest cas per un préstec de vida mitjana 67, 50 mesos. 
 

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT PCL 2021001 i SAP 2021/003211 de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès.  
 
Tercer. NOTIFICAR l’acord a l’Ajuntament de Badia del Vallès.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 118.733,12 €, a l'Ajuntament de Castelldefels, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009019).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Castelldefels presentà en data 28/04/2021 una sol·licitud d'un 

préstec de 4.500.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 4.500.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,470 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
4.500.000,00 euros amb una subvenció d’import de 118.733,12 euros. 

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

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

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

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

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

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 
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4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 118.733,12 euros a 
l'Ajuntament de Castelldefels per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28/04/2021. 
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Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 134.182,09 €, a l'Ajuntament d’Igualada, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009572).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament d'Igualada presentà en data 03/05/2021 una sol·licitud d'un préstec de 

5.085.517,93 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 5.085.517,93 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,47 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
5.085.517,93 euros amb una subvenció d’import de 134.182,09 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 134.182,09 euros a 
l'Ajuntament d'Igualada per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 03/05/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 91.628,24 €, a l'Ajuntament de Martorell, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009722).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Martorell presentà en data 04/05/2021 una sol·licitud d'un préstec 

de 2.472.998,82 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.472.998,82 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,660 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.472.998,82 euros amb una subvenció d’import de 91.628,24 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 
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6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 91.628,24 euros a 
l'Ajuntament de Martorell per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 04/05/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 350.922,34 €, a l'Ajuntament de Mataró, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0010599).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
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2. L'Ajuntament de Mataró presentà en data 14/05/2021 una sol·licitud d'un préstec de 
13.300.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 13.300.000,00 euros amb un termini de 10 anys 
que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre 
l’Euríbor a tres mesos més 0,47 %; la part del préstec subvencionable per part de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
de 13.300.000,00 euros amb una subvenció d’import de 350.922,34 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 350.922,34 euros a 
l'Ajuntament de Mataró per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 14/05/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència concedir una 
subvenció, per import de 58.083,04 €, a l'Ajuntament de Sant Celoni, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0010078).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Celoni presentà en data 07/05/2021 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.201.354,45 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.201.354,45 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,47 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.201.354,45 euros amb una subvenció d’import de 58.083,04 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 58.083,04 euros a 
l'Ajuntament de Sant Celoni per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 07/05/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
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38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 10.422,13 €, a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0009440).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana presentà en data 30/04/2021 una 

sol·licitud d'un préstec de 395.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 395.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,47 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
395.000,00 euros amb una subvenció d’import de 10.422,13 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 10.422,13 euros a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
30/04/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
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39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 30.369,29 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009558).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt presentà en data 03/05/2021 una sol·licitud d'un 

préstec d’1.151.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
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4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 1.151.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,47 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.151.000,00 euros amb una subvenció d’import de 30.369,29 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 
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7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 30.369,29 euros a 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 03/05/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 52.506,42 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009666).- La Junta, 
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de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Vilassar de Mar presentà en data 04/05/2021 una sol·licitud d'un 

préstec d’1.990.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.990.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,47 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
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de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.990.000,00 euros amb una subvenció d’import de 52.506,42 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 52.506,42 euros a 
l'Ajuntament de Vilassar de Mar per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 04/05/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilassar de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, i de la relació de béns i drets afectats 
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per a l’execució de les obres. (Exp. núm. 2018/13456).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de portar a terme l’execució de les obres de seguretat viària del 

tram de la carretera BV-4342 des del PK 0+000 a Santa Eulàlia de Puig-Oriol 
(Lluçà) fins al PK 3+400, al terme municipal de Sant Martí d’Albars, l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la 
redacció del Projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la 
carretera BV-4342. FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”.  

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

sis- cents vuitanta-un mil cinc-cents tres euros amb setanta-dos cèntims 
(681.503,72 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (143.115,78 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 824.619,50 EUR, i una partida de 
valoració d’expropiacions de 51.013,00 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 875.632,50 EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així, mateix informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació.   

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

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en relació amb el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

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

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

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

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

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

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

 
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 

del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i edificis que hi són compresos a efectes de 
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l’expropiació forçosa. Així mateix, la relació dels béns i drets afectats n’és la 
següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM LLUÇÀ 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 
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U1 XXX 
XXX Urbana-Altres 34768 03 24,28       233,75   SU 

U2 
XXX 
XXX 
SIDOGRAS, S.A. 

Urbana-
Industrial 34768 01 270,54      48,21  SU 

1 XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu secà 8 40 1.125,99       680,50   SNU 

2 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures 10 37 111,90       77,25   SNU 

3 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures 10 41 1.363,52    1.180,09  SNU 

4 XXX 
XXX 

Rústica-
Matolls 8 42 4.193,71    2.510,58  SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix 10 43 1.117,04    1.710,13  SNU 

 
TM SANT MARTÍ D’ALBARS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 
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6 Grup de Gestió Econòmica 
Empresarial Bejet, S.L. 

Rústica-
Bosc 4 01 1.120,18       1.033,09   SNU 

7 XXX Rústica-
Bosc baix 5 06 800,10      488,54  SNU 

8 XXX 
Rústica-
Pastures/ 
bosc baix 

5 04 1.259,02       1.237,33   SNU 

9 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/
conreu secà 

4 11 1.283,61       689,19   SNU 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 
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10 XXX Rústica-
Bosc baix 4 13 155,78    53,22  SNU 

11 XXX Rústica-
Conreu secà 5 05 79,56    183,68  SNU 

12 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

4 14 1.379,23    975,19  SNU 

13 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

5 18 2.392,68    1.507,27  SNU 

14 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

4 19 779,44    610,70  SNU 

15 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 5 19 749,18    362,54  SNU 

16 XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 4 20 75,53    128,87  SNU 

17 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/

bosc baix 
4 23 1.545,44    1.085,43  SNU 

18 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

5 20 2.400,39    1.804,59  SNU 

19 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 4 24 153,61    189,11  SNU 

20 XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu secà 4 34 218,64    241,06  SNU 

21 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 5 21 679,24    243,02  SNU 

22 XXX Rústica-
Conreu secà 4 35 830,15    701,40  SNU 

23 XXX Rústica-
Improductiu 5 22 595,46    29,39  SNU 

24 XXX Rústica-
Conreu secà 5 23 191,09    605,36  SNU 

 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada, inclosos a la relació de béns i drets 
afectats.  

 
9. Que atenen als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i mitjançant el 
procediment administratiu corresponent, els tràmits administratius relatius a 
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l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a les ocupacions definitives i/o 
temporals que puguin ser necessàries per a l’execució de les obres, es duria a 
terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions dels terrenys de 
domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de l’obra, 
per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar, previ informe de les AAPP 
afectades, la corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant 
requeriment o conveni interadministratiu. Talment, és procedent que per part 
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i 
s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública durant un període de 30 dies 
hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la 
viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  

 
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 

 
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de 
la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

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

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini de la informació pública es formulessin al·legacions en quant a 

les afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels 
afectats, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre 
l’aprovació definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la 
seva aprovació inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació 
de l’escrit d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran 
informades pels Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona 
adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 
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Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el qual 
aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions durant el període 
d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en relació amb l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en relació amb la necessitat 
d’ocupació de determinats terrenys de propietat privada i/o pública, i la descripció 
material detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
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que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius ha de notificar als interessats els drets i interessos dels quals 
siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, en relació amb 
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost 
i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació 
i fins al límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació, aquest 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Eixamplament i millores de 
revolts a la carretera BV-4342. FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà”, amb 
un pressupost d’execució de sis-cents vuitanta-un mil cinc-cents tres euros amb 
setanta-dos cèntims (681.503,72 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(143.115,78 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 824.619,50 EUR, i 
una partida de valoració d’expropiacions de 51.013,00 EUR. Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 875.632,50 EUR, IVA inclòs. Així mateix, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 
d’aquesta corporació. 
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 

https://seuelectronica.diba.cat/
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L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal pel citat projecte, fent-ne exposició pública per un període de 
quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació 
de la província, en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i dels Ajuntaments de 
Lluçà i Sant Martí d’Albars, període durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o 
al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
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U1 XXX 
XXX 

Urbana-
Altres 34768 03 24,28       233,75   SU 

U2 
XXX 
XXX 
SIDOGRAS, S.A. 

Urbana-
Industrial 34768 01 270,54      48,21  SU 

1 XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu secà 8 40 1.125,99       680,50   SNU 

2 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures 10 37 111,90       77,25   SNU 

3 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures 10 41 1.363,52    1.180,09  SNU 

4 XXX 
XXX 

Rústica-
Matolls 8 42 4.193,71    2.510,58  SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 10 43 1.117,04    1.710,13  SNU 
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6 Grup de Gestió Econòmica 
Empresarial Bejet, S.L. 

Rústica-
Bosc 4 01 1.120,18       1.033,09   SNU 

7 XXX Rústica-
Bosc baix 5 06 800,10      488,54  SNU 

8 XXX 
Rústica-

Pastures/bo
sc baix 

5 04 1.259,02       1.237,33   SNU 

9 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/
conreu secà 

4 11 1.283,61       689,19   SNU 

10 XXX Rústica-
Bosc baix 4 13 155,78    53,22  SNU 

11 XXX Rústica-
Conreu secà 5 05 79,56    183,68  SNU 

12 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

4 14 1.379,23    975,19  SNU 

13 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

5 18 2.392,68    1.507,27  SNU 

14 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

4 19 779,44    610,70  SNU 

15 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 5 19 749,18    362,54  SNU 

16 XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 4 20 75,53    128,87  SNU 

17 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/

bosc baix 
4 23 1.545,44    1.085,43  SNU 

18 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

5 20 2.400,39    1.804,59  SNU 

19 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 4 24 153,61    189,11  SNU 

20 XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu secà 4 34 218,64    241,06  SNU 

21 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 5 21 679,24    243,02  SNU 

22 XXX Rústica-
Conreu secà 4 35 830,15    701,40  SNU 

23 XXX Rústica-
Improductiu 5 22 595,46    29,39  SNU 
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24 XXX Rústica-
Conreu secà 5 23 191,09    605,36  SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
seu moment l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la 
seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè. EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent el contingut dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(b58294b334a933af180d) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ALEJANDRO ANDRES 13/04/2021, 18:44 
 (R: B67215038) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  15/04/2021, 12:41 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  21/04/2021, 17:41 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Eixamplament del pont del pk 2+400 de la BV-1005, 
conservant l'actual aparença de pedra. TM de Veciana”, i de la relació de béns i 
drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/0017129).- 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: 
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“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària de l’encreuament de la carretera BV-

1005 sobre la riera de Veciana, eixamplant la seva plataforma i substituint els 
merlets actuals per uns nous sistemes de contenció que proporcioni una circulació 
segura, i alhora respectin el caràcter patrimonial del vell pont de pedra, l’Oficina 
tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència de 
Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Eixamplament del pont del pk 2+400 de la BV-1005, conservant l'actual 
aparença de pedra. TM de Veciana”.  

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

dos-cents seixanta-set mil cent setanta-un euros amb un cèntim (267.171,01 
EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (56.105,91 EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 323.276,92 EUR, i una partida de valoració 
d’expropiacions de 1.530,00 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 324.806,92 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Així, mateix informem que el pressupost no ha estat previst en el 
vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 

del ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la 
següent: 
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1 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica- 
conreu secà 4 20       60,5  SNU 

2 XXX 
XXX 

Rústica- 
conreu secà 4 21       516,8  SNU 

3 XXX Rústica-
conreu secà 4 34       440,5  SNU  

4 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
conreu secà 8 124        101,9   SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica-
matoll 8 125     255,8  SNU 

6 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
matoll 8 126     321,7  SNU 

 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada inclosos a la relació de béns i drets 
afectats.  

 
9. Que atenen als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i mitjançant el 
procediment administratiu corresponent, els tràmits administratius relatius a 
l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a les ocupacions definitives i/o 
temporals que puguin ser necessàries per a l’execució de les obres, es duria a 
terme inicialment amb la posada a disposició i autoritzacions dels terrenys de 
domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de l’obra, 
per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar, previ informe de les AAPP 
afectades, la corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant 
requeriment o conveni interadministratiu. Talment, és procedent que per part 
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i 
s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública durant un període de 30 dies 
hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la 
viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  

 
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
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el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 

 
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en el procediment corresponent s’haurà 
d’aportar prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre 
l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els 
béns i/o drets afectats. 

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

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini de la informació pública es formulessin al·legacions en quant a 

les afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels 
afectats, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre 
l’aprovació definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la 
seva aprovació inicial). Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació 
de l’escrit d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran 
informades pels Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona 
adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el qual 
aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
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En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant a 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en referència a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del 
Reglament d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en relació amb la necessària 
ocupació de determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material 
detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament 
d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius ha de notificar als interessats els drets i interessos dels quals 
siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
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Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, en relació amb 
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost 
i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació 
i fins al límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, i atesos els motius exposats així com la normativa aplicable, aquest 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Eixamplament del pont del 
pk 2+400 de la BV-1005, conservant l'actual aparença de pedra, al TM de 
Veciana”, amb un pressupost d’execució de dos-cents seixanta-set mil cent 
setanta-un euros amb un cèntim (267.171,01 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 
21 % de l’IVA (56.105,91EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 
323.276,92 EUR, i una partida de valoració d’expropiacions de 1.530,00 EUR. Així 
doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 324.806,92 EUR, IVA 
inclòs. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent 
pressupost de 2021 d’aquesta corporació. 
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, a la Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona interessada 
a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal del projecte de referència, fent-ne exposició pública per un període 
de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació 
de la província i en el tauler d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de 
Veciana, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant 
d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit 
de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

https://seuelectronica.diba.cat/
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EXPROPIACIÓ SERVITUD 
DE PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

VI
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S 

SE
R

VE
IS

 

AE
R

I 

SU
BT

 

VI
AL

S 

SE
R

VE
IS

 

1 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica- 
conreu secà 4 20       60,5  SNU 

2 XXX 
XXX 

Rústica- 
conreu secà 4 21       516,8  SNU 

3 XXX Rústica-
conreu secà 4 34       440,5  SNU  

4 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
conreu secà 8 124        101,9   SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica-
matoll 8 125     255,8  SNU 

6 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
matoll 8 126     321,7  SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant 
d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis 
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució de la propietat d’alguna de les finques de la relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en el procediment corresponent s’haurà d’aportar prèviament i 
en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència 
registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè. EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent del contingut dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(c20227d9d7bc4d69bd80) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 FRANCISCO JAVIER FONT 06/04/2021, 20:33 
 (R: B61569885) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  07/04/2021, 17:14 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  09/04/2021, 16:44 
 
Projecte(d282844e91c1716ed9d9) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 FRANCISCO JAVIER FONT 06/04/2021, 20:33 
 (R: B61569885) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  07/04/2021, 17:12 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  09/04/2021, 16:42 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Reforç extraordinari del Servei 
d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/9003).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

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

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, els recursos 

que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de 
prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una 
descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, així 
com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la selecció dels destinataris 
i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
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a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.6). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)”, 
consistent en un suport econòmic extraordinari als Serveis d'Atenció a la Ciutadania 
(SAC) associats als punts SIDH implantats i en funcionament.  
 

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

5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 13 de maig de 
2021, va aprovar la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 (AJG 209/21). 
 

Entre d’altres s’aprovà el recurs de fons de prestació “Reforç extraordinari del 
Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, amb l’objecte de finançament 
extraordinari dels Serveis d’Atenció a la Ciutadania, associats als punts SIDH 
implantats i en funcionament. 

 
6. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 18 de maig de 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació i les 
quanties resultants de la distribució de la participació de cada ens en els recursos 
del fons. Aquest sistema és el següent:  
 

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

a) Manteniment d’una estructura de suport (MESE). Es fixa un import per a cada 
ens local destinatari, segons el tram poblacional, per donar suport a l’estructura de 
les oficines del SIDH en la seva atenció a la ciutadania. 
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 Per una població entre 10.000 i 25.000 habitants 03.875,01 € 
 Per una població de 25.001 a 50.000 habitants0   5.456,68 € 
 Per una població de 50.001 a 75.000 habitants0   7.038,35 € 
 Per una població de 75.001 a 100.000 habitants 08.620,02 € 
 Per una població superior a 100.000 habitants 10.201,69 € 

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

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

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

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

conjunt de ràtios del SIDH. 
 1,25 pels ens locals amb un ràtio igual o inferior a 1,20 vegades la mitjana del 

conjunt de ràtios del SIDH que haguessin obtingut un ràtio superior a 1,20 
vegades l’any anterior. 

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

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

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

   regha = [eoberts + einiciats]/48/horessetmanals  
Nota 
regha  ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del 

SIDH 
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eoberts expedients oberts provinent d’exercicis anteriors. Les dades 
oficials de l’ens local informades pel servei Ofideute a 31 de 
desembre de l’any anterior 

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

48 nombre de setmanes anuals d’atenció del SIDH.  

horessetmanals  hores setmanals d’atenció. Nombre d’hores que l’ens local 
destinatari tingui assignades oficialment pel SIDH en el moment 
de l’elaboració del ràtio.  

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

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

  AAE = MESE x CAPE 

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

 
7. La recollida, tractament i gestió de les dades necessàries per a la gestió del fons de 

prestació es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 38 del règim del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
8. La quantia que es proposa concedir és de 400.000,00 euros. 
 
9. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

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

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, atribueix a la Junta de 
Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació 
derivats de catàlegs de serveis. 
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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 “Reforç extraordinari del 
Servei d'Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)” que s’indiquen en aquest acord, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Operació Posició  

Aj. Arenys de Mar P0800600I  21/Y/309679 5.456,68 2103001787 1 
Aj. Badalona P0801500J 21/Y/309678 15.302,52 2103001787 2 
Aj. Barberà del Vallès P0825200I 21/Y/309677 6.820,85 2103001787 3 
Aj. Caldes de Montbui P0803300C 21/Y/309676 5.812,51 2103001787 4 
Aj. Calella P0803500H 21/Y/309675 5.456,68 2103001787 5 
Aj. Cardedeu P0804500G  21/Y/309674 3.875,01 2103001787 6 
Aj. Castellar del Vallès P0805000G 21/Y/309673 5.456,68 2103001787 7 
Aj. Castelldefels P0805500F  21/Y/309672 7.038,35 2103001787 8 
Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 21/Y/309671 8.620,02 2103001787 9 
Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 21/Y/309670 8.797,94 2103001787 10 
Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B  21/Y/309669 6.820,85 2103001787 11 
Aj. Gavà P0808800G  21/Y/309668 7.038,35 2103001787 12 
Aj. Granollers P0809500B  21/Y/309667 10.557,52 2103001787 13 
Aj. Igualada P0810100H  21/Y/309666 5.456,68 2103001787 14 
Aj. L’Hospitalet de Llobregat P0810000J  21/Y/309665 15.302,52 2103001787 15 
Aj. Manresa P0811200E  21/Y/309664 8.620,02 2103001787 16 
Aj. Martorell P0811300C  21/Y/309663 10.201,69 2103001787 17 
Aj. Mataró P0812000H 21/Y/309662 10.201,69 2103001787 18 
Aj. Mollet del Vallès P0812300B  21/Y/309661 15.302,52 2103001787 19 
Aj. Montcada i Reixac P0812400J  21/Y/309660 10.201,69 2103001787 20 
Aj. Pineda de Mar P0816200J  21/Y/309659 12.930,03 2103001787 21 
Aj. Premià de Mar P0817100A  21/Y/309658 8.620,02 2103001787 22 
Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E  21/Y/309657 5.456,68 2103001787 23 
Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 21/Y/309656 8.620,02 2103001787 24 
Aj. Sant Celoni P0820100F 21/Y/309655 10.775,02 2103001787 25 
Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 21/Y/309654 10.201,69 2103001787 26 
Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 21/Y/309653 5.456,68 2103001787 27 
Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 21/Y/309652 4.843,77 2103001787 28 
Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 21/Y/309651 3.875,01 2103001787 29 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2021 (EUR) 

Operació Posició  

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet P0824500C 21/Y/309650 15.302,52 2103001787 30 

Aj. Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 21/Y/309649 5.456,68 2103001787 31 
Aj. Terrassa P0827900B 21/Y/309648 15.302,52 2103001787 32 
Aj. Vic P0829900J 21/Y/309647 5.456,68 2103001787 33 
Aj. Viladecans P0830200B  21/Y/309646 12.930,03 2103001787 34 
Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C  21/Y/309645 8.620,02 2103001787 35 
Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I  21/Y/309644 10.557,52 2103001787 36 
Consell Comarcal d’Osona P5800015I  21/Y/309643 10.201,69 

Operació comptable 
condicionada a la 

comptabilització de 
l’ajustament de valor 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 21/Y/309642 8.620,02 
Consell Comarcal del Bages P5800009B  21/Y/309641 10.201,69 
Consell Comarcal del Baix 
Llobregat P5800011H  21/Y/309640 10.201,69 

Consell Comarcal del 
Berguedà P0800015J  21/Y/309639 5.456,68 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I  21/Y/309638 10.775,02 
Consell Comarcal del 
Maresme P5800008D 21/Y/309637 8.620,02 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 21/Y/309636 3.875,01 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental P5800010J  21/Y/309635 15.302,52 

      
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 13 de maig de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 209/2021, segons 
el detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar 
disponible i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que 
corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari, i REDUIR l’autorització de despesa 
aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import 
(EUR) Operació  Posició  

G/50300/15100/46283 83.254,34 2102900339 1 
 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de vuitanta-tres mil dos-cents 
cinquanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims (83.254,34 €) a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries que s’indiquen en el present acord, com a conseqüència 
de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-
ho a la regularització comptable aprovada en l’acord anterior: 
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Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 
G/50300/15100/46583 83.254,34 

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total de quatre-cents mil euros 
(400.000,00 €) a càrrec de les aplicacions del pressupost que s’indiquen en el present 
acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 
G/50300/15100/46283 316.745,66  

G/50300/15100/46583 83.254,34 

Es condiciona a la 
regularització comptable 
aprovada en els acords 

anteriors 
Import total 400.000,00  

 
Cinquè. APROVAR les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 

 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat a partir de la recepció de la notificació del present dictamen, aquest no 
manifesta expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2021. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 

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

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
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2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. 
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, 

així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. 

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

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

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

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

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

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

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

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació i d’altres administracions. 
 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. 
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Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens 
que ha executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens 
destinatari, de conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del 
sector públic i contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma 
part de l'àmbit d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els 
seus estatuts. 

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

les actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la 
seva aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

 
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 

ens executor. 
 
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol 

tipus per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la 
resta d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la 
distribució de finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 

ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
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4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de 
la renúncia. 

 
4.2. Durant l’any 2021, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

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

 
5. Audiència i tancament 
 

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

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

punt anterior, el centre gestor ha de promoure la liquidació i revocació 
provisionals dels ajuts no justificats, tot habilitant un termini d’audiència de 
quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona per tal que els afectats al·leguin el que estimin 
pertinent.  

 
5.3. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre 

gestor ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no 
justificats. 

 
5.4. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.5. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

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

 
Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
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Setè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a impulsar les programacions 
artístiques estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del Circuit de 
la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que s’han 
vist afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer semestre de 2021, per un 
import total de 500.000 € (Exp. núm. 2021/2713).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius principals 
prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió artística dels municipis. 
En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir suport als ajuntaments i 
entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió, creació i producció artística en 
l’àmbit, entre d’altres, de les arts en viu i les arts visuals. 
 
L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia 
internacional la situació d’emergència de salut provocada per la COVID-19. Davant 
d’aquesta situació s’ha hagut de reaccionar adoptant mesures urgents i contundents 
amb l’objectiu de contribuir a contenir la propagació del virus. 
 
Tot i els inconvenients, els equipaments d’arts escèniques en viu, han de ser proactius 
i fer propostes adreçades al seu públic i a la comunitat. En aquest sentit segueixen fent 
esforços per proporcionar programacions professionals de qualitat per als seus públics 
i facilitats per tal que les companyies i els creadors puguin desenvolupar la seva 
activitat.  
 
En el cas de la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Cultura s’estan impulsant 
diverses mesures que possibilitin pal·liar l’impacte negatiu i donin suport al sector de 
les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, per fer front a l'impacte econòmic i 
social ocasionat i alhora ajudin a impulsar la recuperació de les programacions 
artístiques professionals i estables dels espais escènics municipals. 
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Aquesta convocatòria forma part d’aquestes mesures amb la finalitat de desplegar una 
acció de suport dins del pla de xoc de la Diputació de Barcelona per a la reactivació 
cultural dels municipis de la seva demarcació, per tal que segueixin oferint una 
programació professional a la ciutadania, tot i les restriccions de l’aforament en els 
espais escènics i les reserves que el públic pugui tenir en assistir a espais tancats. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades durant el primer semestre de l’any 2021, 
incloent les actuacions inicialment previstes en aquest període que no es puguin 
realitzar o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la 
no realització de les actuacions, o de la realització de les actuacions en format virtual, 
hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a 
contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 11 de març de 
2021 (registre d’acords 83/21), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a impulsar les 
programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del 
Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que 
s’han vist afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer semestre de 2021, per un 
import màxim de cinc-cents mil euros (500.000.- EUR). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
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i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) es va publicar 
en data 16 de març de 2021 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número d’identificació BDNS 553003.  
 
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent acta que es va celebrar el 21 de maig de 2021. 
 
Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis de Cultura de data 19 de maig de 2021 
què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Atès que la clàusula onzena estableix un pressupost màxim de CINC-CENTS  
MIL EUROS (500.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46203, tot i que depenen dels ens beneficiaris també podien veure’s 
afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46701, 
G/40103/33410/46800, G/40103/33410/46900 i G/40103/33410/48900 del pressupost 
de l’any 2021. 
 
Atès que la convocatòria va considerar aquesta distribució estimativa i que en funció 
de la concessió podria ser objecte de redistribució atenent a la naturalesa jurídica de 
les entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi el total màxim previst per a la 
convocatòria. 
 
Atès que en la proposta de resolució la despesa imputable a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46203 és inferior a la prevista inicialment en benefici de les aplicacions 
pressupostàries G/40103/33410/46900 i G/40103/33410/46800 es fa necessari el 
reajustament de l’autorització de crèdit inicialment aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 11 de març de 2021. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
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Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la concessió de subvencions en 
el marc de la convocatòria 12343/2021, de concurrència competitiva, destinada a 
impulsar les programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al 
Protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de 
Barcelona, que s’han vist afectades per les regulacions i mesures derivades de la 
gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer semestre de 
2021, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents 
beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen: 
 

NIF Ens Import 
sol·licitat 

Total 
butaques 

Import 
concedit 

P0800300F Ajuntament d'Alella 15.000,00 € 3.383 13.910,00 €  
P0801800D Ajuntament de Balsareny 4.397,94 € 1.604 4.397,00 €  
P0825200I Ajuntament de Barberà del Vallès 15.000,00 € 6.144 15.000,00 €  
P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 15.000,00 € 1.500 6.170,00 €  
P0822400H Ajuntament de Calldetenes 10.000,00 € 4.393 10.000,00 €  
P0804500G Ajuntament de Cardedeu 13.378,00 € 6.488 13.378,00 €  
P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 10.000,00 € 3.546 10.000,00 €  
P0806600C Ajuntament de Centelles 8.847,00 € 4.546 8.847,00 €  
P0807200A Ajuntament de Cornellà de Llobregat 15.000,00 € 2.596 10.670,00 €  
P0816800G Ajuntament de El Prat de Llobregat 15.000,00 € 20.004 15.000,00 €  
P0808800G Ajuntament de Gavà 6.457,20 € 1.068 4.390,00 €  
P0808700I Ajuntament de La Garriga 10.000,00 € 5.680 10.000,00 €  
P0811300C Ajuntament de Martorell 15.000,00 € 8.740 15.000,00 €  
P0811900J Ajuntament de Matadepera 15.000,00 € 2.000 8.220,00 €  
P0812000H Ajuntament de Mataró 15.000,00 € 5.460 15.000,00 €  
P0813400I Ajuntament de Montmeló 15.000,00 € 3.160 12.990,00 €  
P0813500F Ajuntament de Montornès del Vallès 15.000,00 € 4.294 15.000,00 €  
P0815500D Ajuntament de Palau Solità i Plegamans 1.791,00 € 950 1.791,00 €  
P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès 15.000,00 € 6.064 15.000,00 €  
P0816200J Ajuntament de Pineda 12.467,04 € 2.292 9.420,00 €  
P0817900D Ajuntament de Ripollet 2.236,27 € 2.800 2.236,00 €  
P0819500J Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 14.916,98 € 5.475 14.916,00 €  
P0819900B Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 15.000,00 € 4.040 15.000,00 €  
P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 10.000,00 € 3.704 10.000,00 €  
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NIF Ens Import 
sol·licitat 

Total 
butaques 

Import 
concedit 

P0820600E Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 4.180,00 € 3.786 4.180,00 €  

P0821400I Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 10.450,00 € 950 3.910,00 €  

P0809700H Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 9.757,95 € 660 2.760,00 €  

P0826200H Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 10.000,00 € 1.312 5.400,00 €  

P0824500C Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 15.000,00 € 11.550 15.000,00 €  

P0826100J Ajuntament de Santa Susanna 10.000,00 € 3.500 10.000,00 €  
P0827000A Ajuntament de Sitges 15.000,00 € 4.740 15.000,00 €  
P0828100H Ajuntament de Teia 10.000,00 € 2.450 10.000,00 €  
P0827900B Ajuntament de Terrassa 15.000,00 € 12.979 15.000,00 €  
P0828300D Ajuntament de Tona 2.377,69 € 3.000 2.377,00 €  
P0828500I Ajuntament de Torelló 15.000,00 € 16.314 15.000,00 €  
P0829900J Ajuntament de Vic 15.000,00 € 30.340 15.000,00 €  
P0830800I Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 15.000,00 € 11.481 15.000,00 €  
P0821300A Ajuntament de Vilassar de Dalt 15.000,00 € 2.976 12.240,00 €  
P0807500D Ajuntament d'Esparreguera 4.845,19 € 1.680 4.845,00 €  
P0800003F EMD Valldoreix 15.000,00 € 240 1.640,00 €  

P5820404A Organisme Autònom Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat 15.000,00 € 23.920 15.000,00 €  

B65310062 Badalona Cultura, SL 15.000,00 € 9.956 15.000,00 €  
B62722442 Granollers Escena, SL 15.000,00 € 29.260 15.000,00 €  
B65904393 Llinars Cultural SLU 48.560,00 € 5.608 15.000,00 €  
B64471923 Manresana d'Equipaments Escènics, SL 15.000,00 € 45.045 15.000,00 €  
B64995871 Premià Serveis Municipals SLU 11.965,75 € 1.500 6.170,00 €  

A58283342 Empresa Municipal de Promoció Social i 
Urbana de Cornellà, SA (Procornella SA) 15.000,00 € 11.070 15.000,00 €  

   Total 499.857,00 €  
 
Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits la sol·licitud de l’Ajuntament 
de Mediona (NIF P0812100F) per no estar adherit al Protocol del Circuit de la xarxa 
d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, requisit que s’estableix en 
la base cinquena de la convocatòria i bases específiques. 
 
Tercer. DESESTIMAR per incompliments dels requisits la sol·licitud de la Societat 
Coral l’Esperança, (NIF G58376799) per no estar adherida al Protocol del Circuit de la 
xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, requisit que 
s’estableix en la base cinquena de la convocatòria i bases específiques, i per no tenir 
la consideració de beneficiària ja què té una tipologia d’entitat diferent (associació 
sense ànim de lucre) a les descrites a la base cinquena de la convocatòria i bases 
específiques. 
 
Quart. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del 
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Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que 
s’han vist afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer semestre de 2021, segons 
estableix la convocatòria i les bases específiques i atenent a la disponibilitat 
pressupostària: 

 
Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats 
econòmiques als projectes valorats. 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases 
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts. 
 
Totes les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 50 punts, per 
tant han estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i 
com estableix la base 10 de la convocatòria i les bases específiques. 
 
Les sol·licituds han estat avaluades d’acord amb els criteris objectius de valoració aplicats 
amb la ponderació indicada a continuació: 
 
a) que la programació presentada a la sol·licitud fos professional 

i oferís diversitat de gèneres artístics (teatre, música, 
dansa, circ, màgia, altres) .............................................................. fins a 32 punts 
distribuïts de la següent manera: 

 
 programacions amb un únic gènere ................................................... 16 punts 
 programacions amb 2 gèneres diferents o més ................................. 32 punts 
 
S’entén per programació professional els espectacles i concerts que van a càrrec de 
creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o formació 
acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional de sales de 
Catalunya, més enllà de l’àmbit local. 
 

b) que les funcions presentades a la sol·licitud, fossin amb públic 
presencial o no presencial, formessin part de la temporada 
estable del municipi ........................................................................ fins a 34 punts 
distribuïts de la següent manera: 

 
 si menys del 25 % de les funcions presentades a la 

sol·licitud formen part de la temporada estable .................................... 7 punts 
 si entre el 25 % i el 50 % de les funcions presentades a la 

sol·licitud formen part de la temporada estable .................................. 17 punts 
 si entre el 51 % i el 75 % de les funcions presentades a la 

sol·licitud formen part de la temporada estable .................................. 25 punts 
 si més del 75 % de les funcions presentades a la 

sol·licitud formen part de la temporada estable .................................. 34 punts 
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c) que la programació professional presentada a la sol·licitud 
es portes a terme dins de l’espai escènic municipal i 
amb entrada de pagament ............................................................. fins a 34 punts 
distribuïts de la següent manera: 

 
 si menys del 25 % de les funcions presentades a la 

sol·licitud es porta a terme dins de l’espai escènic 
municipal i amb entrada de pagament .................................................. 7 punts 

 si entre el 25 % i el 50 % de les funcions presentades 
a la sol·licitud es porta a terme dins de l’espai 
escènic municipal i amb entrada de pagament .................................. 17 punts 

 si entre el 51 % i el 75 % de les funcions presentades 
a la sol·licitud es porta a terme dins de l’espai 
escènic municipal i amb entrada de pagament .................................. 25 punts 

 si més del 75 % de les funcions presentades a la 
sol·licitud es porta a terme dins de l’espai escènic 
municipal i amb entrada de pagament ................................................ 34 punts 

 
Tal i com s’indica en aquesta mateixa base, atesa les regulacions i mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a 
mesura excepcional i amb la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte 
de subvenció que s'han vist afectades pel context generat per la COVID-19 o per les 
mesures preses per combatre-la, s’ha considerat la possibilitat de finançar activitats 
planificades durant el primer semestre de l’any 2021, incloent les actuacions inicialment 
previstes en aquest període que no es puguin realitzar o que es realitzin en format virtual 
sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a 
l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització de les actuacions, o de la realització 
de les actuacions en format virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades 
per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública 
per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. Les esmentades activitats s’avaluaran 
d’acord amb els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada en aquest 
punt i en referència a la planificació presentada a la sol·licitud. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 

 

NIF Entitat Criteris valoració Total 
punts a) b) c) 

P0800300F Ajuntament d'Alella 32 34 34 100 
P0801800D Ajuntament de Balsareny 32 34 34 100 
P0825200I Ajuntament de Barberà del Vallès 32 34 34 100 
P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 32 34 34 100 
P0822400H Ajuntament de Calldetenes 32 34 34 100 
P0804500G Ajuntament de Cardedeu 32 34 34 100 
P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 32 34 34 100 
P0806600C Ajuntament de Centelles 32 34 34 100 
P0807200A Ajuntament de Cornellà de Llobregat 32 34 34 100 
P0816800G Ajuntament de El Prat de Llobregat 32 34 34 100 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

NIF Entitat Criteris valoració Total 
punts a) b) c) 

P0808800G Ajuntament de Gavà 32 34 34 100 
P0808700I Ajuntament de La Garriga 32 34 34 100 
P0811300C Ajuntament de Martorell 32 34 34 100 
P0811900J Ajuntament de Matadepera 32 34 34 100 
P0812000H Ajuntament de Mataró 32 34 34 100 
P0813400I Ajuntament de Montmeló 32 34 34 100 
P0813500F Ajuntament de Montornès del Vallès 32 34 34 100 
P0815500D Ajuntament de Palau Solità i Plegamans 16 34 34 84 
P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès 32 34 34 100 
P0816200J Ajuntament de Pineda 32 34 34 100 
P0817900D Ajuntament de Ripollet 32 34 34 100 
P0819500J Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 32 34 34 100 
P0819900B Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 32 34 34 100 
P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 32 34 34 100 

P0820600E Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 32 34 34 100 

P0821400I Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 32 34 34 100 

P0809700H Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 32 34 34 100 

P0826200H Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 32 34 34 100 

P0824500C Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 32 34 34 100 

P0826100J Ajuntament de Santa Susanna 32 34 34 100 
P0827000A Ajuntament de Sitges 32 34 34 100 
P0828100H Ajuntament de Teia 32 34 7 73 
P0827900B Ajuntament de Terrassa 32 34 34 100 
P0828300D Ajuntament de Tona 32 34 34 100 
P0828500I Ajuntament de Torelló 32 25 25 82 
P0829900J Ajuntament de Vic 32 34 34 100 
P0830800I Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 32 34 34 100 
P0821300A Ajuntament de Vilassar de Dalt 32 34 34 100 
P0807500D Ajuntament d'Esparreguera 16 32 7 55 
P0800003F EMD Valldoreix 16 34 6 56 

P5820404A Organisme Autònom Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat 32 34 34 100 

B65310062 Badalona Cultura, SL 32 34 34 100 
B62722442 Granollers Escena, SL 32 34 34 100 
B65904393 Llinars Cultural SLU 32 34 34 100 
B64471923 Manresana d'Equipaments Escènics, SL 32 34 34 100 
B64995871 Premià Serveis Municipals SLU 16 34 34 84 

A58283342 Empresa Municipal de Promoció Social i 
Urbana de Cornellà, SA (Procornella SA) 32 34 34 100 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport per tal d’impulsar les programacions 
artístiques estables municipals dels ens locals adherits al protocol del Circuit de la 
xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que s’han vist 
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afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 durant el primer semestre de 2021 segons estableix la 
convocatòria i les bases específiques 
 
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques, l’import s’ha 
distribuït en funció del nombre total de butaques dels espais escènics municipals i el nombre 
total de funcions professionals programades de les sol·licituds que han obtingut 50 o més 
punts. 
 
Les subvencions a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, s’ha determinat a partir 
de l’aplicació dels càlculs següents: 
 
a) El càlcul de l’ajut a atorgar s’ha realitzat en funció del número total de butaques dels 

espais escènics i el nombre total de funcions professionals programades, des de l’1 de 
gener al 30 de juny de 2021, acreditades pels ens locals destinataris en la formalització 
de la sol·licitud. 
 
Quan en la programació de la temporada presentada pel sol·licitant s’han inclòs funcions 
no professionals, aquestes no s’han tingut en consideració a l’hora de realitzar l’esmentat 
càlcul. 
 
Quan en la programació de la temporada presentada pel sol·licitant s’han inclòs funcions 
gratuïtes s’ha considerat un màxim d’aforament de 300 butaques a l’hora de realitzar el 
càlcul. Les funcions programades fora de l’espai escènic pel seu caràcter d’arts de carrer 
o ubicades a l’exterior per garantir les mesures sanitàries derivades de la COVID-19 
també s’han considerat amb un aforament màxim de 300 butaques a l’hora de realitzar el 
càlcul. 

 
b) El número total de butaques ha estat la suma dels resultats dels càlculs individualitzats. 

Per obtenir el càlcul individualitzat de cadascun dels espais escènics municipals s’ha 
multiplicat l’aforament total dels esmentats espais pel nombre total de funcions 
professionals programades. 

 
c) Pel càlcul de les subvencions ha calgut: 
 

1) Dividir l’import total de la convocatòria entre el sumatori total de butaques resultant de 
l’apartat b). La quantitat resultant ha determinat un import fix per butaca. 

 
2) A cada beneficiari li correspon la quantia econòmica que ha resultat de multiplicar 

l’import fix per butaca pel nombre de butaques resultant del càlcul individualitzat 
assenyalat en l’apartat b). Tot això fins a esgotar la dotació econòmica de la 
convocatòria i tenint en compte que l’import de l’ajut a atorgar al beneficiari no ha 
estat inferior a 1.000 euros ni ha superat l’import de 15.000 euros. 

 
Un cop atorgats els imports als projectes, ha restat import pendent d’assignar, aquest s’ha 
distribuït entre les sol·licituds estimades, i tenint en compte que en cap cas pot superar 
l’import màxim de 15.000 euros, tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases 
específiques. 
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S’ha procedit a l’arrodoniment a l’alça els ajuts atorgats, a unitats de deu, i s’han desestimat 
els decimals. 
 
L’import de les subvencions que es proposa atorgar, en cap cas sobrepassa l’import 
sol·licitat pel beneficiari. 

 
Cinquè. REDUIR l’import de la convocatòria 12343/2021 aprovada per acord de Junta 
de Govern numero 83 de data 11 de març de 2021, en la quantia de cent quaranta-tres 
euros (143.- EUR) en concepte de saldo sobrant. 
 
Sisè. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovada per acord 
de Junta de Govern numero 83 de data 11 de març de 2021, en la quantia total de 
vuitanta-dos mil nou-cents cinquanta-tres euros (82.953.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46203, dels quals cent quaranta-tres euros (143.- EUR) 
corresponen a la reducció de l’import de la convocatòria i vuitanta-dos mil vuit-cents 
deu euros (82.810.- EUR) per tal què el crèdit torni a estar com a disponible i, poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció dels tipus d’ens beneficiari. 
 
Setè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de quatre-cents disset mil quaranta-set euros (417.047.- EUR), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46203 del pressupost de despeses de 2021 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF Ens Import 
concedit 

Operació 
comptable 

P0800300F Ajuntament d'Alella 13.910,00 €  2103001626.1 
P0801800D Ajuntament de Balsareny 4.397,00 €  2103001626.2 
P0825200I Ajuntament de Barberà del Vallès 15.000,00 €  2103001626.3 
P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 6.170,00 €  2103001626.4 
P0822400H Ajuntament de Calldetenes 10.000,00 €  2103001626.5 
P0804500G Ajuntament de Cardedeu 13.378,00 €  2103001626.6 
P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 10.000,00 €  2103001626.7 
P0806600C Ajuntament de Centelles 8.847,00 €  2103001626.8 
P0807200A Ajuntament de Cornellà de Llobregat 10.670,00 €  2103001626.9 
P0816800G Ajuntament de El Prat de Llobregat 15.000,00 €  2103001626.10 
P0808800G Ajuntament de Gavà 4.390,00 €  2103001626.11 
P0808700I Ajuntament de La Garriga 10.000,00 €  2103001626.12 
P0811300C Ajuntament de Martorell 15.000,00 €  2103001626.13 
P0811900J Ajuntament de Matadepera 8.220,00 €  2103001626.14 
P0812000H Ajuntament de Mataró 15.000,00 €  2103001626.15 
P0813400I Ajuntament de Montmeló 12.990,00 €  2103001626.16 
P0813500F Ajuntament de Montornès del Vallès 15.000,00 €  2103001626.17 
P0815500D Ajuntament de Palau Solità i Plegamans 1.791,00 €  2103001626.18 
P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès 15.000,00 €  2103001626.19 
P0816200J Ajuntament de Pineda 9.420,00 €  2103001626.20 
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NIF Ens Import 
concedit 

Operació 
comptable 

P0817900D Ajuntament de Ripollet 2.236,00 €  2103001626.21 
P0819500J Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 14.916,00 €  2103001626.22 
P0819900B Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 15.000,00 €  2103001626.23 
P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 10.000,00 €  2103001626.24 
P0820600E Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 4.180,00 €  2103001626.25 
P0821400I Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 3.910,00 €  2103001626.26 
P0809700H Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 2.760,00 €  2103001626.27 
P0826200H Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 5.400,00 €  2103001626.28 
P0824500C Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 15.000,00 €  2103001626.29 
P0826100J Ajuntament de Santa Susanna 10.000,00 €  2103001626.30 
P0827000A Ajuntament de Sitges 15.000,00 €  2103001626.31 
P0828100H Ajuntament de Teia 10.000,00 €  2103001626.32 
P0827900B Ajuntament de Terrassa 15.000,00 €  2103001626.33 
P0828300D Ajuntament de Tona 2.377,00 €  2103001626.34 
P0828500I Ajuntament de Torelló 15.000,00 €  2103001626.35 
P0829900J Ajuntament de Vic 15.000,00 €  2103001626.36 
P0830800I Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 15.000,00 €  2103001626.37 
P0821300A Ajuntament de Vilassar de Dalt 12.240,00 €  2103001626.38 
P0807500D Ajuntament d'Esparreguera 4.845,00 €  2103001626.39 

P5820404A Organisme Autònom Municipal Centre 
Cultural Sant Cugat 15.000,00 €  2103001626.40 

Subtotal 417.047 €  
 
Vuitè. APROVAR l’autorització de crèdit per un import total de vuitanta-dos mil vuit-
cents deu euros (82.810.- EUR), com a conseqüència de la redistribució de la quantia 
que correspon assignar a les aplicacions pressupostàries d’ens diferents 
d’ajuntaments, que es detalla a continuació, condicionat a l’aprovació de la reducció de 
l’autorització de la despesa prevista a l’acord sisè:  
 

Aplicació pressupostària Import Operació 
comptable pendent 

G/40103/33410/46900 81.170.- EUR Pendent (condicionat a l’acord sisè) 
G/40103/33410/46800 1.640.- EUR Pendent (condicionat a l’acord sisè) 

 
Novè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de vuitanta-dos mil vuit-cents deu euros (82.810.- EUR), dels quals mil sis-cents 
quaranta euros (1.640.- EUR) són a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46800 i vuitanta-un mil cent setanta euros (81.170.- EUR) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46900 del pressupost de despeses de 2021 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall, tot condicionant-ho a 
l’aprovació de l’autorització de crèdit de l’acord anterior: 
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NIF Ens Import 
concedit 

Operació 
comptable pendent 

B65310062 Badalona Cultura, SL 15.000,00 €  Condicionat acord vuitè 
B62722442 Granollers Escena, SL 15.000,00 €  Condicionat acord vuitè 
B65904393 Llinars Cultural SLU 15.000,00 €  Condicionat acord vuitè 

B64471923 Manresana d'Equipaments 
Escènics, SL 15.000,00 €  Condicionat acord vuitè 

B64995871 Premià Serveis Municipals SLU 6.170,00 €  Condicionat acord vuitè 

A58283342 
Empresa Municipal de Promoció 
Social i Urbana de Cornellà, SA 
(Procornella SA) 

15.000,00 €  Condicionat acord vuitè 

P0800003F EMD Valldoreix 1.640,00 €  Condicionat acord vuitè 
Subtotal 82.810,00 €   

 
Desè. ESTABLIR que el període de justificació de totes les subvencions concedides 
serà, entre el 15 de juliol de 2021 i, com a màxim, el 15 de novembre de 2021, d’acord 
amb la clàusula 21 de la convocatòria aprovada. 
 
Onzè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Dotzè. 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 la clàusula 14 de la convocatòria.” 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, 
mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o 
entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021 per un import total de 
355.000 € (Exp. núm. 2021/10109).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té proposats entre els seus objectius 
principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió artística dels 
municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir suport als 
ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de dinamització, impuls, 
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foment i difusió les arts escèniques, la música, el cinema i les arts visuals, i a les 
estratègies de creació i formació de nous públics, mitjançant el recolzament de fires, 
mostres, mercats i festivals de referència, els quals es considera que tenen un caràcter 
excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i 
ofereixen un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades 
en un gènere o àmbit concret i tenen una direcció artística professional. 
 
Les fires, les mostres, els mercats i els festivals de referència són projectes que 
permeten la projecció dels diferents àmbits artístics a nivell municipal i supramunicipal, 
dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, la difusió i formació artística de tot 
tipus de públic i la recerca de noves expressions artístiques. 
 
Les Administracions supralocals han d’ajudar a oferir alternatives per tal que aquests 
esdeveniments de referència ofereixin iniciatives innovadores, dins el camp de la 
difusió artística, per mantenir la seva identitat i la seva viabilitat com a expressions 
culturals vers la ciutadania. Donar suport al desenvolupament de les fires, mostres, 
mercats i festivals de referència en l’àmbit de la difusió artística als municipis, ajuda a 
la seva projecció dins i fora de l’àmbit provincial i nacional i al desplegament 
d’estratègies de captació i fidelització de públic. 
 
En el cas de la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Cultura s’estan impulsant 
diverses mesures que possibilitin pal·liar l’impacte negatiu i donin suport al sector de 
les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, per fer front a l'impacte econòmic i 
social ocasionat, i alhora ajudin a impulsar la recuperació dels esdeveniments de 
difusió artística de referència dins del nostre àmbit provincial. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte d’aquesta subvenció, es 
considera la possibilitat de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència, 
incloent actuacions inicialment previstes que no es puguin realitzar o que es realitzin 
en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses 
directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització de les 
actuacions, o de la realització de les actuacions en format virtual, hagi estat el 
compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en 
referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia 
de la COVID-19. 
 
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). 
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Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de 
l’Àrea de Cultura es volen fomentar les fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que 
tenen el seu àmbit d’actuació dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2021. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de TRES-
CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (355.000.- EUR) i que anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 tot i que depenent dels ens 
beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries 
G/40103/33410/46901, G/40103/33410/47902 i G/40103/33410/48901 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, 
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aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la convocatòria (núm. 
202120215120012633), que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a 
finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens 
locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021, el text íntegre de la 
qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA 
ORGANITZATS PER ENS LOCALS PÚBLICS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR 
CULTURAL QUE TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2021. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012633 
 
1. Indicació de l’aprovació de les bases reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
I. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de 
referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural 
que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la 
música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021. 
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Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional 
com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de 
manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i 
te una direcció artística professional. 
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència: 
 
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits: 
 

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys. 
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de 

públics. 
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector. 

 
2. Els festivals que compleixin amb els següents requisits: 
 

a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €. 
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys. 
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de 

públics. 
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels 

gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació 
contemporània, teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música 
infantil, músiques d'autor, jazz, arts de la imatge, cinema de temàtica monogràfica, 
cinema fantàstic, curtmetratges i fotografia analògica. 

 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat 
de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència inicialment previstos a la 
demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o 
parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no 
realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi 
estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en 
referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la 
COVID-19. 
 
Queden exclosos de suport: 
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a) les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la 
demarcació de Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat de 
Barcelona. 

b) les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa 
activitat a través del recurs “Festivals artístics” de Catàleg de Serveis de l'any 2021 
o a través de la convocatòria de subvencions 202120215120012383 per a cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins 
la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021. 

 
II. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de l’Àrea de Cultura, i d’acord amb 
les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 
 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans 

amb la programació d’activitats específiques. 
 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i 

realitzant una tasca de fidelització del públic existent. 
 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 

través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 
 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, 

el cinema i/o les arts visuals. 
 Millorar la difusió de les activitats de la fira, mostra, mercat i/o festival a través de 

l’ús d’un web específic i de les xarxes socials per tal de connectar més directament 
amb els ciutadans. 

 
3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats i/o 
planificats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les entitats privades i 
altres ens instrumentals que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot 
seguit es detallen: 
 

 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona. 
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 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi o estigui prevista 
majoritàriament a un o més municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es 
realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació 
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 
 
4.Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única fira, mostra, 
mercat o festival. 
 
6. Documentació a aportar 
 
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 
 
1. Model de sol·licitud normalitzat que serà diferent en funció de que el sol·licitant sigui un 
ens local o una entitat. Els models es podran descarregar al web i hauran d’incorporar la 
següent informació: 
 

a) Identificació del beneficiari, en el cas d’entitats privades aportant la documentació 
següent: 

 
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 

aquella en la que consti el darrer objecte social. 
 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 
 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 
 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 

 
No caldrà entregar aquesta documentació en el cas que ja hagi estat lliurada a la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2019 o 
2020, i continuï vigent. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat habilitat a tal 
efecte del model de sol·licitud esmentat. 

 
b) Identificació del representant legal de les entitats privades, aportant la documentació 

següent: 
 

 Còpia DNI. 
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 

que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la 
sol·licitud. 

 
c) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís per a les 

comunicacions. 
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d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
e) Data i lloc de la sol·licitud. 

 
f) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta 
pugui consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el 
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
2. Memòria de la fira, mostra, mercat o festival a realitzar pel qual es demana la subvenció, 
d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: 
descripció del festival, direcció artística, programa amb especificació dels projectes de 
producció pròpia si n’hi ha, descripció de les activitats educatives, dinamització comunitària i 
foment de públics, descripció de les estratègies de comunicació i públic destinatari. 
 
3. Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival pel qual es demana la 
subvenció, d’acord amb l’annex 2 del model normalitzat. 
 
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 
de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
6. Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
l’annex 4 del model normalitzat. 
 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import superior a 10.000 €, declaració de la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 5 del model 
normalitzat. 
 
9. En el cas d’entitats privades caldrà adjuntar el compromís de l’ens local del/s municipi/s a 
on es celebra la fira, mostra, mercat o festival a on s’expliqui quina és la seva col·laboració, 
degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens local, d’acord amb 
l’annex de compromís de l’ens local del model normalitzat. 
 
10. Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics 
d’atorgament de les subvencions: 
 

 Programes de mà o cartell de l’esdeveniment de l’any 2021, si ja se’n disposa, o de 
la darrera edició. 

 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini, si se’n disposa. 
 Altres. 
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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 
signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. En el cas d’entitats privades també 
es presentarà l’annex de compromís de l’ens local degudament signat electrònicament pel 
representant legal de l’ens local. 
 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 30 de juny 
de 2021. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se al lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 
6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens 

 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens locals, 
amb el certificat digital personal (IdCat, 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). 
 
En el cas de les entitats privades i altres ens instrumentals, les sol·licituds, juntament amb la 
documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, 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), també es presentarà l’annex de l’ens local 
degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens local. 
 
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). 
 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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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 l’Oficina de Difusió Artística 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o 
a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.  
 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
L’òrgan instructor verificarà el compliment de les condicions que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i avaluarà les sol·licituds d’acord amb 
els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada a continuació: 
 
1. Fires, mostres i mercats de referència: 
 

a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins 
a 40 punts), es valorarà: 

 
 Entre 30 i 40 propostes: 8 punts 
 Entre 41 i 60 propostes: 16 punts 
 Entre 61 i 100 propostes: 32 punts 
 Més de 100 propostes: 40 punts 

 
b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 40 punts), 

es valorarà el número d’assistents de l’edició de l’any 2019, o la del 2020 o 2021 en 
cas que s’hagi pogut realitzar presencialment en la seva totalitat: 

 
 Inferiors a 8.000 assistents: 0 punts 
 Entre 8.000 i 15.000 assistents: 16 punts 
 Entre 15.001 i 35.000 assistents: 32 punts 
 Més de 35.000 assistents: 40 punts 
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c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 20 punts) es valorarà el 
número d’edicions de l’esdeveniment: 

 
 Entre 15 i 30 edicions: 10 punts 
 Més de 30 edicions: 20 punts 
 

S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 40 punts.  
 
2. Festivals de referència: 
 

a) Volum de propostes artístiques que acull el festival de referència (fins a 40 punts) es 
valorarà: 

 
 Entre 10 i 15 propostes: 8 punts 
 Entre 16 i 30 propostes: 16 punts 
 Entre 31 i 50 propostes: 24 punts 
 Entre 51 i 100 propostes: 32 punts 
 Més de 100 propostes: 40 punts 
  

En el cas de cinema i curtmetratges es computen les sessions que poden agrupar 
diferents projeccions. 

 
b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 40 punts) es valorarà el 

número d’assistents de l’edició de l’any 2019, o la del 2020 o 2021 en cas que s’hagi 
pogut realitzar presencialment en la seva totalitat: 

 
 Inferiors a 1.000 assistents: 0 punts 
 Entre 1.000 i 4.000 assistents: 8 punts 
 Entre 4.001 i 9.000 assistents: 16 punts 
 Entre 9.001 i 20.000 assistents: 24 punts 
 Entre 20.001 i 35.000 assistents: 32 punts 
 Més de 35.000 assistents: 40 punts 

 
c) Trajectòria del festival de referència (fins a 20 punts), es valorarà el número 

d’edicions de l’esdeveniment: 
 

 5 edicions: 4 punts 
 Entre 6 i 10 edicions: 8 punts 
 Entre 11 i 15 edicions: 12 punts 
 Entre 16 i 20 edicions: 16 punts 
 Més de 20 edicions: 20 punts 

 
S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 32 punts. 
 
Les esmentades activitats s’avaluaran d’acord amb els criteris objectius de valoració aplicats 
amb la ponderació indicada en aquest punt i en referència a la planificació presentada a la 
sol·licitud. 
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Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 

 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim la puntuació 
indicada en els apartats anteriors d’aquesta mateixa base. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a la indicada en els 
apartats anteriors d’aquesta mateixa base. 

 
c) Sol·licituds desestimades per existir la sol·licitud d’un altre esdeveniment amb la 

mateixa temàtica i més puntuació. 
 
d) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 

Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel 
context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades, incloent les actuacions inicialment previstes 
que no es puguin realitzar o que es realitzin en format virtual sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i 
el motiu de la no realització de les actuacions, o de la realització de les actuacions en format 
virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per la contenció de 
la pandèmia de la COVID-19.   
 
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de tres-cents cinquanta-cinc mil euros (355.000.- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 tot i que depenent dels ens beneficiaris 
també poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, 
G/40103/33410/47902 i G/40103/33410/48901 de l’exercici 2021. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es 
determinarà en relació amb els punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de 
la següent manera: 
 
Pressupost previst de l’esdeveniment de 40 a 74 punts de 75 a 100 punts 
Entre 300.000 i 1.000.000 € 25.000 € 30.000 € 
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Pressupost previst de l’esdeveniment de 40 a 74 punts de 75 a 100 punts 
Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 30.000 € 40.000 € 
Més de 2.000.000 € 35.000 € 50.000 € 

 
2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació 
amb els punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera: 
 
Pressupost previst de l’esdeveniment de 32 a 74 punts de 75 a 100 punts 
Entre 100.000 i 500.000 € 15.000 € 20.000 € 
Entre 500.001 i 1.000.000 € 20.000 € 30.000 € 
Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 25.000 € 40.000 € 
Més de 2.000.000 € 30.000 € 50.000 € 

 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import dels barems establerts en 
les taules per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Si un cop atorgats els imports als projectes, segons els barems establerts en les taules, 
restés import pendent d’assignar, aquest es distribuirà en parts iguals entre les sol·licituds 
estimades. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import de suport a concedir per 
ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
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 l’Oficina de Difusió Artística de 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 de l’Òrgan responsable, o 
persona en qui delegui. 

 El coordinador de l’Àrea de Cultura o persona en qui delegui. 
 Un representant de l’Àrea de Presidència de la corporació. 
 La gerent de Serveis de Cultura o persona en qui delegui. 
 La cap de l’Oficina de Difusió Artística o persona en qui delegui, que actuarà com a 

secretària. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
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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, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se 
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer 
en el termini de deu dies des de l’aprovació. 
 
La concessió també es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
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 al Butlletí Oficial de la Província. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si, en el transcurs d'un mes a partir de la publicació 
de l'acord de resolució del procediment en el Butlletí Oficial de la Província, el beneficiari no 
manifesta expressament les seves objeccions. 
 
16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 

1) Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen 
a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 
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2) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 
3) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

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

 
4) El pressupost presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la possible 

compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. No obstant, 
si hi ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i mesures en matèria 
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19, s’acceptaran 
les desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les mesures 
adoptades per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

 
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

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

 
6) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la 
de la Diputació de Barcelona. 

 
7) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

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

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
17. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

a) Despeses directament vinculades amb el projecte presentat: caixets dels serveis 
artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de 
material escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i 
transport d’instruments; contractació de personal extern de suport al festival (control 
d’accés, taquilla, seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió 
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de 
pel·lícules; dotació de premis i guardons. 

 
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 

fidelització de públics del projecte objecte de la sol·licitud: es computaran les 
despeses de cartelleria, publicitat i promoció del projecte (programes, tríptics i 
similars, anuncis i publicacions) i les despeses en pàgines web i noves tecnologies. 
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c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o 
comissions artístiques. 

 
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 

relacionats amb el projecte objecte de la sol·licitud. 
 
e) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a 

l’estructura de l’entitat -es computaran les retribucions brutes del personal laboral 
contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social- o que siguin facturats al 
sol·licitant per part de personal autònom o societats, imputable al projecte objecte 
de la sol·licitud.  

 
f) Despeses de l’auditoria. 

 
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 un format no presencial, però que 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. 
 
18. Despeses no subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

a) Despeses de viatges i allotjaments no corresponents als artistes convidats o 
comissions artístiques. 

 
b) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats 
en concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
c) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 
d) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no 

vinculats directament al projecte presentat. 
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e) Nòmines i/o treballs realitzats per persones que formin part de la junta directiva de 

l’entitat. 
 
f) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais 

on es desenvolupi l’activitat. 
 
g) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
h) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment 

del patrimoni de l’entitat. 
 
19. Subcontractació 
 
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte subvencionat. 
 
20. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
21. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els terminis següents: 
 

 Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 2021.  
 Justificació final, entre el 10 de gener i el 31 de març de 2022. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb 
el següent contingut: 
 
A. Per ens locals: 
 
OPCIÓ I 
 
Certificació de funcionari públic, 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) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat 

electrònicament pel secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: 
relació classificada de les despeses amb identificació del concepte de la despesa, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la 
subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin estat 
aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció. 

 
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la 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. 

 
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 

 
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els 

documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 

 
2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100 % del 

seu cost. 
 
3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la 

Seguretat Social. 
 

c) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
OPCIÓ II  
 
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 
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- 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. 

 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període d’execució 
establert a la base 4 i que formin part del pressupost del projecte subvencionat, que no 
s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de l’activitat o de la realització de 
l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions determinades per les 
autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
En la justificació de la subvenció es podrà tenir en compte les desviacions de pressupost 
sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament 
justificades. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte o activitat subvencionada, en els termes de la base 27. 
 
Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació 
Electrònica 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. 
 
B. Per entitats privades i altres ens instrumentals: 
 
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. 
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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. 

 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i 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. 
 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període d’execució 
establert a la base 4 i que formin part del pressupost del projecte subvencionat, que no 
s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de l’activitat o de la realització de 
l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions determinades per les 
autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
En la justificació de la subvenció es podrà tenir en compte les desviacions de pressupost 
sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament 
justificades. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del cicle o festival subvencionat, en els termes de la base 27. 
 
Les justificacions s’hauran 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. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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. 
 
23. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els 
interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 
 
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. També podrà ser compatible amb qualsevol 
subvenció concedida per la Diputació de Barcelona amb l’excepció d’aquelles que han rebut 
suport a través del recurs “Festivals artístics” de Catàleg de Serveis de l'any 2021, o a 
través de la convocatòria de subvencions 202120215120012383 per a cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de 
la Diputació de Barcelona durant l'any 2021. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa el 
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui. 
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26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva 
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa 
 
28. Causes de reintegrament 
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
29. Obligats al reintegrament 
 
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
31. Règim jurídic 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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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. 
 
32. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de les 
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre General, Rbla, 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5 de la Resolució 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el 
següent: 

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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“EXTRACTE DE L’ACORD DE 10 DE JUNY DE 2021 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA 
ORGANITZATS PER ENS LOCALS PÚBLICS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR 
CULTURAL QUE TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2021 GESTIONADES PER L’OFICINA DE 
DIFUSIÓ ARTÍSTICA DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202120215120012633 
 
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. 
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les entitats privades i 
altres ens instrumentals que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot 
seguit es detallen: 
 
 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona. 
 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi o estigui prevista 

majoritàriament a un o més municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es 
realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base sexta. 
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de 
referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural 
que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la 
música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021. 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional 
com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de 
manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i 
te una direcció artística professional. 
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència: 
 
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits: 
 

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys. 
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector. 

 
2. Els festivals que complexin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €. 
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys. 
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels 

gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, 
teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques 
d'autor, jazz, arts de la imatge, cinema de temàtica monogràfica, cinema fantàstic, 
curtmetratges i fotografia analògica. 

 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat 
de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència inicialment previstos a la 
demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o 
parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no 
realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi 
estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en 
referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la 
COVID-19. 
 
Queden exclosos de suport: 
 

a) les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la demarcació 
de Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat de Barcelona. 

b) les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa 
activitat a través del recurs “Festivals artístics” de Catàleg de Serveis de l'any 2021 o 
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a través de la convocatòria de subvencions 202120215120012383 per a cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021. 

 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de tres-cents cinquanta-cinc mil euros (355.000.- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 tot i que depenent dels ens beneficiaris 
també poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, 
G/40103/33410/47902 i G/40103/33410/48901 de l’exercici 2021. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es 
determinarà en relació amb els punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de 
la següent manera: 

 
Pressupost previst de l’esdeveniment de 40 a 74 punts de 75 a 100 punts 
Entre 300.000 i 1.000.000 € 25.000 € 30.000 € 
Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 30.000 € 40.000 € 
Més de 2.000.000 € 35.000 € 50.000 € 
 
L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació amb 
els punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera: 

 
Pressupost previst de l’esdeveniment de 32 a 74 punts de 75 a 100 punts 
Entre 100.000 i 500.000 € 15.000 € 20.000 € 
Entre 500.001 i 1.000.000 € 20.000 € 30.000 € 
Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 25.000 € 40.000 € 
Més de 2.000.000 € 30.000 € 50.000 € 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import dels barems establerts en 
les taules per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Si un cop atorgats els imports als projectes, segons els barems establerts en les taules, 
restés import pendent d’assignar, aquest es distribuirà en parts iguals entre les sol·licituds 
estimades. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat. 
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Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import de suport a concedir per 
ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 30 de juny 
de 2021. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 
6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens locals, 
amb el certificat digital personal (IdCat, 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). 
 
En el cas de les entitats privades i altres ens instrumentals, les sol·licituds, juntament amb la 
documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats i/o 
planificats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els terminis següents: 
 

 Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 2021.  
 Justificació final, entre el 10 de gener i el 31 de març de 2022.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
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Quart. APROVAR el modelari de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020,de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de TRES-CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (355.000.- EUR) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200 del pressupost de l’exercici 2021. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria al Portal 
Municipal de Tràmits i 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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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.   




