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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2021 

 
El 16 de setembre de 2021, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix en sessió ordinària 
en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, actuant 
com a presidenta accidental la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i 
Camarena (JUNTS), i amb l’assistència del vicepresident primer, senyor Jaume 
Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda 
(JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats 
i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora 
Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), 
senyores Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), 
senyors Alfredo Vega López (PSC-CP), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora 
Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora 
Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i el diputat i diputada amb veu però sense vot 
següents: senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre 
(TxT).  
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Aida Llauradó Álvarez (ECG). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència la presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP), la 
diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG) i els diputats senyors Francisco Javier 
Gomar Martín (PSC-CP), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Xavier Garcia Albiol 
(PP). 
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies 
interpersonals disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de 
la sessió de forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a 
distància i per mitjans electrònics.  
 
Presideix la sessió la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS) en absència justificada de la presidenta senyora Marín (PSC-CP) i en no 
poder incorporar-se el vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP) fins el punt 
tercer, per coincidència d’aquesta sessió amb la d’un altre òrgan col·legiat al qual 
assistia. 
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Oberta la sessió per la presidenta accidental, s’entra a l’examen i debat dels 
assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de juliol de 2021. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

modificació del pressupost, sol·licitada per l’Associació Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat (en endavant CCAR), de la quantitat de 250 €, entre socis 
executors, imputats inicialment a l’Associació per la Pau i els Drets Humans 
Taula per Mèxic, entitat agrupada, que passaran a ser executats per CCAR, 
corresponents al projecte “Sense refugi: els desplaçaments per motius 
ambientals”, subvencionat en el marc de la convocatòria 202020205120011933 
(Exp. núm. 2020/14012 relacionat amb l’expedient 2020/10397). 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i el Centro Español de Derechos 
Reprográficos EGDPI (CEDRO), per a la realització d’activitats de promoció dels 
drets de Propietat Intel·lectual i del sector del llibre (Exp. núm. 2021/0016383). 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «El Trencaclosques 
dels Parcs» (Exp. núm. 2021/0015617). 

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

requeriment presentat per l’Ajuntament de Sabadell contra la liquidació definitiva 
del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) (Exp. 
núm. 2019/0007048). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

del contracte del lot 3 (Arranjaments de les comarques del Vallès Occidental), 
relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
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(arranjaments), dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873). 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 5 (Arranjaments de les comarques de Berguedà, Bages, 
Osona i Moianès), relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació 
funcional (arranjaments), dels habitatges de les persones grans dels municipis 
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8. CANYELLES.- 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 Canyelles, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016291). 

 
9. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a finançar l'actuació local “Renv. pav. 
Gespa camp de futbol i construcció canonada aigua a Puig-l'Agulla”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016557). 

 
10. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 118.000 €, a l'Ajuntament de Subirats, 
per a finançar l'actuació local “Abastament d'aigua a Torreramona des dels 
Casots”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016196). 

 
11. SÚRIA.- 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 Súria, per 
a finançar l'actuació local “Obres pas elevat, Av. Sta. Bàrbara i c/ Dr. Fleming”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0015291). 

 
12. TIANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a l'Ajuntament de Tiana, per 
a finançar l'actuació local “Actuacions via pública (millora lleres rieres / Camí dels 
infants)”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016245). 

 
13. TIANA.- 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 Tiana, per a 
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finançar l'actuació local “Adquisició tarimes”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 
anualitats (Exp. núm. 2021/0016246). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament de Tiana, per a 
finançar l'actuació local “Projecte implantació millores informàtiques”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0016247). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
15. PREMIÀ DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 90.540,32 €, a l'Ajuntament de 
Premià 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. 
2021/0014940).  

 
16. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import 189.852,84 €, a l'Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0013168).  

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

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import 254.335,15 €, a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0015013). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

conveni de cessió d’ús, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, de diversos 
habitatges propietat de la Diputació de Barcelona, per a impulsar un programa 
d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social per a un període de quatre 
anys, amb efectes des del 25 de setembre de 2021 fins el 24 de setembre de 
2025 (Exp. núm. 2017/0006404). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’ampliació del termini per a resoldre el procediment de concessió del recurs 
tècnic: Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, corresponent a la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals 
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2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de 
la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0016270). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Begues, relatiu a les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la 
travessera BV2041 (Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, TM 
de Begues” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-2041 entre el PK 
8+245 i el PK 10+110. (Exp. núm. 2018/10561). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Bigues i Riells, relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la 
intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. TM. de Bigues i Riells” (Exp. 
núm. 2019/15234). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) Valldoreix i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Itinerari de vianants i bicicletes entre La Floresta i Valldoreix a la 
carretera BV1462 i millora de la intersecció amb el camí antic de Terrassa. TM 
de Sant Cugat del Vallès” (Exp. núm. 2017/7947). 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el Projecte bàsic i 

executiu de Substitució del paviment i adequació de l'àmbit lavabos de la planta 
Golfa del Palau Güell de Barcelona. (Exp. núm. 2020/11829). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 

definitivament, la subvenció atorgada a Viladecans Qualitat, SL, amb l'objecte de 
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 2020 
(Exp. núm. 2020/8086). 
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25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria que té l'objecte de 
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 
(Exp. núm. 2021/10109). 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 

definitivament, les subvencions atorgades mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre per al 2019, 
destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar a la 
demarcació de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/643). 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Projectes de planificació digital per a la 
xarxa de museus locals", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2020 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/10191). 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades a la 
demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o professionals l'any 2021 (Exp. núm. 2021/8806). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Equitat educativa: impuls als serveis 
comarcals davant la crisi social i sanitària de la COVID-19”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/13039). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Barris i comunitats: motors de transformació 
social”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0013603). 
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Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Actuacions d’informació i manteniment a les 
platges en el context de la COVID-19”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0010539). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de juliol de 2021.- Per la 
senyora presidenta accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 29 de juliol de 2021, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del pressupost, sol·licitada per l’Associació Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat (en endavant CCAR), de la quantitat de 250 €, entre socis 
executors, imputats inicialment a l’Associació per la Pau i els Drets Humans 
Taula per Mèxic, entitat agrupada, que passaran a ser executats per CCAR, 
corresponents al projecte “Sense refugi: els desplaçaments per motius 
ambientals”, subvencionat en el marc de la convocatòria 202020205120011933 
(Exp. núm. 2020/14012 relacionat amb l’expedient 2020/10397).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I ANTECEDENTS 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions 
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa 
fomentar activitats d’interès públic o social destinades a donar suport a projectes que 
tinguin per objectiu la promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG en 
endavant) a la província de Barcelona, que involucrin agents educatius d’aquests 
municipis i treballin la complementarietat i les sinergies amb les accions que en aquest 
àmbit impulsen els ens locals. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar la convocatòria 202020205120011933, que incorpora les bases específiques, 
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global 
any 2021 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres (AJG 327/20), i es va 
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publicar al BOPB, en data 6 d’agost de 2020, un extracte de la convocatòria registrada 
en la Base de Dades Nacional de Subvencions amb núm. d’identificació 518388. 
 
En data 28 de gener de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la relació de projectes seleccionats i desestimats, en resolució de la 
convocatòria 202020205120011933 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 (AJG 11/2021).  
 
Concretament, entre els projectes seleccionats en el marc de la convocatòria 
202020205120011933, el projecte “Sense refugi: els desplaçaments per motius 
ambientals” de l’associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (en endavant 
CCAR) va rebre una subvenció per un import de 56.948,46 €, establint un termini 
d’execució del projecte entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022.  
 
Aquesta subvenció era executada en agrupació amb l’associació per la Pau i els Drets 
Humans Taula per Mèxic, i estava previst que de la subvenció de 56.948,46 €, 
conforme a l’annex 4 de la sol·licitud, 51.580,06 € els executés CCAR i 5.368,40 € els 
executés l’associació per la Pau i els Drets Humans Taula per Mèxic. 
 
De conformitat a l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, 
de data 29 de juliol de 2021, indica que l’associació Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat, en data 9 de juliol de 2021, va entrar per seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona sol·licitud de modificació pressupostària. L’entitat indica que la modificació 
es deu a un error a la sol·licitud inicial que ha estat detectat durant l’execució del 
projecte. El pressupost aprovat es modifica pel que fa als imports executats per l’entitat 
sol·licitant (CCAR) i l’import executat per l’entitat agrupada (l’associació per la Pau i els 
Drets Humans Taula per Mèxic). El canvi es produeix, concretament, a la partida 
Contractació externa de l’annex 2 bis, concepte 2.24. “Difusió de la campanya de 
comunicació“ per un import de 250,00 €. Aquest import, inicialment atribuït a l’execució 
de l’associació per la Pau i els Drets Humans Taula per Mèxic, passa ara a ser 
executat per CCAR. Així, mateix aquesta modificació també afecta a l’annex 4 
obligacions de cada membre de l’agrupació a l’activitat de “6. Coordinació i supervisió 
del disseny, la implementació i la difusió de la campanya de sensibilització per tal de 
conscienciar a la ciutadania respecte a la necessitat de reconèixer el dret d'asil de les 
persones refugiades per motius ambientals” a càrrec de la CCAR, ha augmentat en 
250,00 €, passant de 7.507,26 € inicials a 7.757,26 € i l’activitat “3. Participació en la 
difusió d’una campanya de sensibilització per tal de conscienciar a la ciutadania 
respecte a la necessitat de reconèixer el dret d’asil de les persones refugiades per 
motius ambientals a la província de Barcelona” a càrrec de la l’associació per la Pau i 
els Drets Humans Taula per Mèxic, ha disminuït en 250,00 €, passant de 1.020,28 € a 
770,28 €.  
 
Així mateix l’informe continua i indica que l’entitat també exposa que durant l’execució 
del projecte s’han realitzat ajustos menors en algunes de les subpartides del 
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pressupost, i el centre gestor considera que aquests canvis entre partides no suposen 
modificacions substancials del pressupost en no superar en cap cas ni de forma 
acumulada el 15 % del total de la subvenció, d’acord amb les bases específiques 16 i 
22 de la convocatòria, també l’entitat indica ajustos en els mesos de realització 
d’algunes de les activitats previstes al projecte, i el centre gestor considera que 
aquests ajustos no suposen modificacions substancials perquè no afecten la 
realització de les activitats en el termini d’execució del projecte ni a la consecució dels 
resultats i objectius per als quals s’atorga la subvenció. 
 
Finalment, l’informe conclou que considera fonamentada la sol·licitud de modificació 
del pressupost, que afecta el repartiment de la subvenció de la Diputació de Barcelona 
i, en particular, als 250,00 € imputats a l’associació per la Pau i els Drets Humans 
Taula per Mèxic que, finalment, seran executats per la CCAR, i per tant l’execució 
entre socis executors de la subvenció atorgada de 56.948,46 €, passa a ser executada 
per CCAR un import de 51.830,06 € en lloc de 51.580,06 € i per l’entitat agrupada, 
associació per la Pau i els Drets Humans Taula per Mèxic, un import de 5.118,40 € en 
lloc de 5.368,40 €. La sol·licitud de modificació ha estat presentada en termini, es 
conforme a la normativa reguladora, i no perjudica els interessos de tercers i no 
suposa modificació de l’objecte del projecte ni afecta la finalitat de la subvenció. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 29 de juliol de 2021, 
proposa la modificació pressupostària, sol·licitada a CCAR, que afecta el repartiment 
de la subvenció de la Diputació de Barcelona i, en particular, a 250,00 € imputats 
inicialment a l’associació per la Pau i els Drets Humans Taula per Mèxic, entitat 
agrupada, que passaran a ser executats per CCAR, i que afecta a la partida 2.24 del 
pressupost Annex 2bis “Difusió de la campanya de comunicació“ que passarà a ser 
executada per CCAR, així com afecta l’annex 4 Obligacions de cada membre de 
l’agrupació activitat “6. Coordinació i supervisió del disseny, la implementació i la 
difusió de la campanya de sensibilització per tal de conscienciar a la ciutadania 
respecte a la necessitat de reconèixer el dret d'asil de les persones refugiades per 
motius ambientals” a càrrec de la CCAR que augmenta en 250 €, i l’activitat “3. 
Participació en la difusió d’una campanya de sensibilització per tal de conscienciar a la 
ciutadania respecte a la necessitat de reconèixer el dret d’asil de les persones 
refugiades per motius ambientals a la província de Barcelona” que disminueix en 
250 €. Per tant de la subvenció atorgada de 56.948,46 €, passa a ser executada per 
CCAR un import de 51.830,06 € en lloc de 51.580,06 € i per l’entitat agrupada, 
associació per la Pau i els Drets Humans Taula per Mèxic, un import de 5.118,40 € en 
lloc de 5.368,40 €, del projecte “Sense refugi: els desplaçaments per motius 
ambientals” de CCAR, subvencionada en el marc de la convocatòria 
202020205120011933 per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes d’Educació per a la 
Ciutadania Global any 2021 (AJG 11/2021).  
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II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 desenvolupats per entitats sense ànim 
de lucre i altres (AJG 327/20) 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist l’article 19.4 de la LGS i l’article 128.2 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS) que estableixen que tota alteració de les condicions tingudes en 
compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la 
resolució d’atorgament.  
 
Atès que l’article 25 d’aquesta Ordenança, possibilita la modificació de la resolució de 
concessió, sempre que s’hagi produït una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els interessos de tercers. 
 
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 per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
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 modificació del pressupost, sol·licitada per l’associació Comissió 
Catalana d'Ajuda al Refugiat (en endavant CCAR), de la quantitat de DOS- CENTS 
CINQUANTA EUROS (250,00 €) entre socis executors, imputats inicialment a 
l’associació per la Pau i els Drets Humans Taula per Mèxic, entitat agrupada, que 
passaran a ser executats per CCAR, i que afecta la partida 2.24 del pressupost Annex 
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2bis “Difusió de la campanya de comunicació“, així com l’annex 4 Obligacions de cada 
membre de l’agrupació a l’activitat “6. Coordinació i supervisió del disseny, la 
implementació i la difusió de la campanya de sensibilització per tal de conscienciar a la 
ciutadania respecte a la necessitat de reconèixer el dret d'asil de les persones 
refugiades per motius ambientals” que augmenta en 250 € i l’activitat “3. Participació 
en la difusió d’una campanya de sensibilització per tal de conscienciar a la ciutadania 
respecte a la necessitat de reconèixer el dret d’asil de les persones refugiades per 
motius ambientals a la província de Barcelona” que disminueix en 250 €. Per tant de la 
subvenció atorgada de 56.948,46 €, passa a ser executada per CCAR un import de 
51.830,06 € en lloc de 51.580,06 € i per l’entitat agrupada, associació per la Pau i els 
Drets Humans Taula per Mèxic, un import de 5.118,40 € en lloc de 5.368,40 €, del 
projecte “Sense refugi: els desplaçaments per motius ambientals” de CCAR, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 202020205120011933 per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre i altres, de projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 
(AJG 11/2021), de conformitat a l’informe de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 29 de juliol de 2021 que consta a l’expedient.  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord precedent a l’associació Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat.” 
 
S’incorpora a la sessió el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP). 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc entre la Diputació de Barcelona i el Centro Español de Derechos 
Reprográficos EGDPI (CEDRO), per a la realització d’activitats de promoció dels 
drets de Propietat Intel·lectual i del sector del llibre (Exp. núm. 2021/0016383).- 
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 
 
El Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (CEDRO) és una entitat de 
gestió autoritzada, per Ordre del Ministeri de Cultura de 30 de juny de 1988, per 
gestionar els drets de Propietat Intel·lectual dels autors i dels editors d’obra escrita, en 
els termes previstos als seus estatuts. 
 
Entre les finalitats principals de CEDRO es troba la protecció de la Propietat 
Intel·lectual i la creació literària, sensibilitzant a la societat sobre la seva importància, 
tal i com s’expressa als seus estatuts. En les línies d’actuació de CEDRO, hi ha la 
realització d’activitats de sensibilització sobre el respecte a la cultura, l’estímul a la 
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creació i la creativitat, el foment de la investigació i el respecte dels drets de Propietat 
Intel·lectual del sector del llibre. 
 
Per tal d’aconseguir un major abast d’aquestes activitats, CEDRO subscriu convenis 
de col·laboració amb diferents entitats i organitzacions. 
 
La Diputació de Barcelona es una institució de govern local que té com a missió el 
progrés i el benestar dels ciutadans de la província de Barcelona mitjançant 
estratègies i programes de foment, cooperació, assessorament i suport tècnic, 
econòmic i tecnològic.  
 
Un dels seus objectius estratègics és el suport al sector cultural local i del llibre, 
especialment a través de la xarxa de biblioteques, i destaca la seva llarga tradició com 
a editora i promotora de publicacions tècniques, a través de la seva Llibreria. Així 
mateix, promou l’accés de la ciutadania a la oferta cultural dels municipis de la 
província mitjançant iniciatives que acostin a nous públics i ampliïn les activitats que 
s’ofereixen a les xarxes culturals locals per avançar en la concepció de la cultura com 
una eina de transformació social. 
 
Alhora, promou diferents accions de promoció de continguts als ajuntaments i a la 
pròpia organització, especialment els de menys de 5.000 habitants. 
 
En aquest context, i en el compliment de les seves funcions, CEDRO i la Diputació de 
Barcelona estan interessades en establir un marc permanent de col·laboració 
mitjançant la signatura d’un conveni, amb la finalitat de promoure l’accés a la cultura 
facilitant el compliment de les obligacions legals derivades de la Llei de propietat 
intel·lectual i fomentant la conscienciació social i el respecte per la propietat 
intel·lectual d’autors i editors, donant-se recolzament i assessorament mutu en les 
matèries pròpies de l’àmbit de cadascuna.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

2. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 

3. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.4.k. 1) de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada al BOPB de 19.12.2019) i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al 
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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. 

 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR el conveni marc entre la Diputació de Barcelona i el Centro 
Español de Derechos Reprográficos EGDPI (CEDRO) per la realització d’activitats de 
promoció dels drets de Propietat Intel·lectual i del sector del llibre, el text literal del qual 
és el següent: 
 

“CONVENIO MARCO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y EL CENTRO 
ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS EGDPI (CEDRO) PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEL SECTOR DEL LIBRO 
 

En ________________, a _____ de ____________________de 2021 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, la Diputación de Barcelona, con NIF P0800000B y domicilio en Rambla de 
Catalunya 126, representada por su Presidencia, firmando la Sra. Pilar Díaz Romero, 
Diputada adjunta de Presidencia, por delegación de firma conferida por Decreto núm. 8966 
de 23 de julio de 2019.  
 
Igualmente, interviene la Secretaria delegada, Sra. Anna Majó Capilla, en virtud de las 
facultades conferidas por el Decreto de la Presidencia núm. 2446/20, de 13 de marzo, 
publicado en el BOPB de 16 de marzo de 2020, a los efectos de dar fe de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 3.2.i) del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter 
nacional. 
 
Y, de otra parte, D. Daniel Fernández Gutiérrez, con NIF  actuando en nombre 
y representación, en su calidad de Presidente del Centro Español de Derechos 
Reprográficos EGDPI (CEDRO), NIF V-78652203, con domicilio en la C/ Alcalá, 26 3º 
28014 Madrid, en virtud del nombramiento acordado por la Asamblea General de asociados 
y Junta Directiva de 20 de junio de 2019.  
 
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria y 
suficiente para la celebración del presente convenio y 
 

EXPONEN 
 

I.- Que CEDRO es una entidad de gestión autorizada, mediante Orden del Ministerio de 
Cultura de 30 de junio de 1988, para gestionar los derechos de Propiedad Intelectual de los 
autores y de los editores de obra escrita, en los términos previstos en sus Estatutos. 
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Entre los fines principales de CEDRO se encuentra la protección de la Propiedad Intelectual 
y la creación literaria, sensibilizando a la sociedad sobre su importancia, y así se recoge en 
sus estatutos. 
 
II.- Que, dentro de las líneas de actuación de CEDRO, se encuentra la realización de 
actividades de sensibilización sobre el respeto a la cultura, estímulo a la creación y la 
creatividad, fomento de la investigación y el respeto de los derechos de Propiedad 
Intelectual del sector del libro. 
 
III.- Que, para lograr un mayor alcance de las actividades descritas, CEDRO suscribe 
convenios de colaboración con diferentes entidades y organizaciones. 
 
IV.- Que la Diputación de Barcelona es una institución de gobierno local que tiene como 
misión el progreso y el bienestar de los ciudadanos de la provincia de Barcelona mediante 
estrategias y programas de fomento, cooperación, asesoramiento y apoyo técnico, 
económico y tecnológico. 
 
Uno de sus objetivos estratégicos es el apoyo al sector cultural local y del libro, 
especialmente a través de la red de bibliotecas, y destaca su larga tradición como editora y 
promotora de publicaciones técnicas, a través de su Librería. A su vez, promueve el acceso 
de la ciudadanía a la oferta cultural de los municipios de la provincia mediante iniciativas 
que acerquen nuevos públicos y amplíen las actividades que se ofrecen en las redes 
culturales locales para avanzar en la concepción de la cultura como una herramienta de 
transformación social. 
 
A su vez, promueve diferentes acciones de promoción de contenidos a los ayuntamientos y 
a la propia organización, especialmente los de menos de 5.000 habitantes. 
 
V.- Que en el cumplimiento de sus funciones CEDRO y la Diputación de Barcelona están 
interesadas en contar con un marco permanente de colaboración, con los fines generales de 
promover el acceso a la cultura facilitando el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de la Ley de propiedad intelectual y fomentando la concienciación social y el 
respeto por la propiedad intelectual de autores y editores, brindándose apoyo y asesoría 
mutua en las materias propias del ámbito de cada una. 
 
Atendiendo a todo lo anterior las partes acuerdan suscribir el presente convenio de 
conformidad con las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del convenio. 
 
1.- Este convenio posee naturaleza de convenio marco, y tiene por finalidad la colaboración 
entre la Diputación de Barcelona y CEDRO para la realización y colaboración en actividades 
de fomento de la creación literaria en investigación y actividades de sensibilización sobre la 
importancia de los derechos de Propiedad Intelectual en el sector del libro.  
 
2.- Ambas instituciones determinarán de común acuerdo, mediante la firma de anexos al 
presente convenio, las acciones, iniciativas o actividades concretas de colaboración que, en 
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aplicación y desarrollo de este acuerdo marco, se realizarán conjuntamente, así como las 
aportaciones de cada una de las partes en cada caso. 
 
Segunda.- Compromisos de las partes. 
 
Las partes asumen los siguientes compromisos, con el objeto de alcanzar la finalidad de 
este convenio: 
 

A. Por parte de la Diputación de Barcelona: 
 

 Aportar su respaldo institucional y económico, cuando proceda, a las actividades 
que se desarrollen con base a este convenio.  

 Difundir las actividades que se desarrollen en base a este convenio a través de 
sus canales habituales y con un alcance suficiente. 

 Incluir el nombre y marca registrada de CEDRO en el material, documentación y 
en cualquier difusión que se haga de las actividades que se desarrollen bajo este 
convenio. 

 En general colaborar en el seguimiento y evaluación de este convenio. 
 

B. Por parte de CEDRO: 
 

 Difundir la colaboración de la Diputación de Barcelona, desarrollada bajo el 
presente convenio, a través de sus canales habituales, garantizando una difusión 
suficiente. 

 En todas las actividades que CEDRO organice con la colaboración de la 
Diputación de Barcelona se hará constar esta circunstancia. 

 En general, colaborar en el seguimiento y evaluación de este convenio. 
 
Tercera.- Comisión mixta de seguimiento. 
 
1.- Se constituye una comisión mixta de seguimiento con la finalidad de planificar las 
diferentes actividades que se desarrollen al amparo de este convenio e informarse 
recíprocamente de su desarrollo. 
 
2.- La comisión de seguimiento, además, interpretará y resolverá las dudas que se 
desprendan de este convenio. 
 
3.- La comisión está integrada por un representante de cada una de las partes firmantes. 
 
4.- Esta comisión se reunirá, al menos, una vez al año y, adicionalmente, siempre que se 
requiera por una de las partes. Podrá actuar mediante reuniones presenciales o por los 
medios telemáticos o electrónicos oportunos que garanticen su adecuado funcionamiento. 
 
Cuarta.- Vigencia, modificación y extinción. 
 
El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes, y 
resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el “Boletín Oficial del 
Estado”, fecha a partir de la cual tendrá una vigencia de 4 años. 
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Para su modificación se precisará del consentimiento expreso de ambas partes. 
 
Cualquiera de las partes podrá denunciar por causa justificada el presente convenio 
comunicándolo a la otra parte interviniente por escrito con dos meses de antelación a la 
terminación del mismo. 
 
Este convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto, o por incurrir en algunas de las causas de resolución reguladas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y específicamente 
por: 
 
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 
 
b) El acuerdo unánime de las partes. 
 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de 

las partes. 
 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en el plazo de 15 días con las obligaciones o 
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable de la Comisión de seguimiento del convenio y a las demás partes firmantes. 
 
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio.  

 
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista legalmente. 
 
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones 
en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, podrán 
acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual 
deberá realizarse la liquidación de las mismas. 
 
Quinta.- Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y le resultan de aplicación las 
disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
Sexta.- Resolución de controversias 
 
Cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente convenio podrá ser resuelta 
de común acuerdo por la Comisión a que se refiere la cláusula tercera. 
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Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento del presente 
convenio que no hayan podido ser resueltas por las partes serán de conocimiento de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción. 
 
Y en prueba de conformidad, se firma por duplicado el presente convenio en el lugar y fecha 
al comienzo indicados”. 

 
Segon. COMUNICAR aquest acord al Centro Español de Derechos Reprográficos 
EGDPI (CEDRO).” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «El Trencaclosques 
dels Parcs» (Exp. núm. 2021/0015617).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona gestiona la Xarxa de Parcs Naturals formada per dotze 

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

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

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

 
3. La Diputació de Barcelona convida els participants a resoldre un trencaclosques 

d’una imatge significativa de la Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma 
Easypromos. Entre els participants que resolguin correctament es farà un sorteig 
per triar un guanyador.  

 
4. El període per participar en el sorteig «El Trencaclosques dels Parcs» començarà 

el dimecres 22 de setembre de 2021 a les 9 hores i finalitzarà el diumenge 3 
d’octubre de 2021 a les 23.59 hores. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

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

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

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

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

delegació de la Presidència d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 
2019) i modificada 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, publicada al BOPB de 31.5.2021.  

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

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «El 
Trencaclosques dels Parcs», el text literal del qual és el següent: 
 

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

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

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

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

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el dimecres 22 de setembre de 2021 a les 9 
hores i finalitza el diumenge 3 d’octubre de 2021 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari 
per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, de Facebook i de Twitter perquè adopti 
les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d’emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà un únic guanyador. El premi és una estada en un establiment d’un parc de la Xarxa 
de Parcs Naturals per a 2 persones, valorada en 298,87 € IVA inclòs. 
 
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://parcs.diba.cat/xarxessocials
https://instagram.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easypromos, 
plataforma que tria de forma automàtica el guanyador i també 3 suplents entre tots els 
participants que hagin resolt correctament el trencaclosques. Dos dies hàbils després de la 
finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb el guanyador 
mitjançant un correu electrònic enviat des de l’adreça concursosxarxes@diba.cat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el termini de 
72 hores després de rebre aquest correu electrònic i haurà de confirmar la seva voluntat 
d’acceptar el premi i facilitar el seu nom d’usuari a Instagram, a Facebook o a Twitter, el seu 
nom i cognoms, el DNI o document d’identificació, l’adreça on lliurar el premi i un telèfon de 
contacte.  
 
Si el guanyador no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix alguna 
de les normes d’aquest sorteig o si no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat i el 
premi es donarà al primer dels suplents seleccionats. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop el guanyador hagi acceptat el 
premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona i al site corporatiu de concursos. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
al guanyador per tal que pugui rebre i gaudir del premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per contactar amb la persona guanyadora, i per 
donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes 
socials. Aquestes seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del guanyador, que 
s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació 
indefinida. 
 
Els participants autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per a 

mailto:concursosxarxes@diba.cat
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aquesta finalitat es mantindran mentre no retirin el seu consentiment. Aquest el poden fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que els fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la  
resposta adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent  
al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), 
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, tercers proveïdors, 
es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a 
https://help.instagram.com/478745558852511, a https://www.facebook.com/legal/terms i a 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/, respectivament. El fet de convertir-se en 
usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades 
segons allò que s’estableix en les polítiques i condicions d’Instagram, de Facebook i de 
Twitter, que posen a la seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut 
publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així 
com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament. 
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en 
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 

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

 
Segon. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de dos-
cents noranta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims (298,87 €) IVA inclòs, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/11020/92050/48100 del vigent pressupost.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
requeriment presentat per l’Ajuntament de Sabadell contra la liquidació definitiva 
del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició) (Exp. 
núm. 2019/0007048).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada l’11 d’abril 

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

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

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

 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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3. El centre gestor responsable del programa és la Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació, a través del Servei de Mercat de Treball. 

 
4. D’acord amb l’article 25 del règim del programa, el període d’execució dels ajuts 

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

 
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, el termini de 
justificació que inicialment finalitzava el 30 d’abril va passar a finalitzar el 20 de 
juliol de 2020. 

 
6. Transcorregut el termini de justificació, el 21 de juliol de 2020, el centre gestor, 

d’acord amb l’article 30 del règim del programa, va requerir la presentació de les 
justificacions pendents i va atorgar a aquest efecte un termini de quinze dies 
hàbils, que va finalitzar l’11 d’agost de 2020. 

 
7. El 6 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Sabadell va presentar una justificació, 

que, en presentar defectes, no es va tramitar. 
 
8. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 11472/20, de 20 

de novembre de 2020, es va aprovar la liquidació provisional i es va habilitar un 
període d’audiència de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci, el 25 de novembre de 2020 al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
9. El termini improrrogable de quinze dies hàbils concedit per presentar al·legacions 

va finalitzar el 16 de desembre de 2020. 
 
10. El 20 de gener de 2021, transcorregut el termini d’audiència, l’ens va presentar 

una justificació esmenada. 
 
11. Per dictamen de 13 de maig de 2021, la Junta de Govern d’aquesta Diputació va 

aprovar la liquidació definitiva del programa, en la qual es va aprovar la revocació 
dels ajuts no justificats en temps i forma, entre ells, el de l’Ajuntament de Sabadell 
(AJG 210/21). 

 
12. Contra aquesta liquidació l’Ajuntament de Sabadell ha presentat el 16 de juliol de 

2021 un requeriment en els termes de l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sobre la base dels 
arguments fàctics i jurídics que es resumeixen a continuació: 
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a. Que la Diputació podia haver ampliat el termini de justificació a l’empara de la 
normativa estatal aprovada per raó de la crisi sanitària causada per la  
COVID-19. 

b. Que l’Ajuntament va presentar una justificació el 6 d’octubre de 2020 i que en 
el Portal de Tràmits constava com a lliurada, cosa que el va induir a considerar 
que era correcta. 

c. Que el centre gestor el va contactar a finals de novembre de 2020 per esmenar 
la justificació però degut a problemes tècnics la justificació no es va presentar 
fins el 20 de gener de 2021. 

d. Que la revocació és desproporcionada d’acord amb diverses sentències de 
l’Audiència Nacional i en particular una del Tribunal Suprem de 6 de juny de 
2007 que permet, d’acord amb el principi de proporcionalitat, la gradació dels 
incompliments tals com una justificació lleugerament tardana. 

 
13. Amb relació a aquest requeriment, la Gerència de Serveis de Promoció 

Econòmica i Ocupació ha emès informe el 29 de juliol de 2021, que s’incorpora a 
l’expedient, i que es reprodueix parcialment a continuació: 

 
“[..]Val a dir que la normativa al·legada que permetia ampliar els terminis en els 
procediments de subvencions especificava que aquesta ampliació es podia efectuar quan 
l’objecte i la finalitat no s’havien acomplert per causa de la COVID-19. En aquest cas, les 
actuacions s’havien d’haver executat a 31 de desembre de 2019 i per tant, no es van 
veure afectades. 
 
El termini en qüestió sobre el que es demana l’ampliació, a més d’haver-se exhaurit i per 
tant no ser susceptible d’ampliació en aquests moments, es correspon amb un termini de 
justificació, no d’execució. Per tant, la suspensió del còmput dels terminis el 15 de març de 
2020, la represa posterior que va comportar que finalitzés el 20 de juliol, el requeriment per 
tal de presentar justificacions pendents i fins i tot el període d’audiència habilitat amb 
l’aprovació de la liquidació provisional el 20 de novembre de 2020 garantien suficientment 
que es pogués presentar la justificació. 

 
II. Respecte al segon fonament al·legat fa referència a la interpretació de la informació 

continguda en la liquidació provisional del programa, adoptada per decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 de novembre de 2020, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 25 de novembre de 2020. 

 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 de novembre de 
2020 (núm. registre 11472) es va aprovar la liquidació provisional del Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició), informant d’aquesta 
liquidació als ens beneficiaris amb ajuts pendents de justificació, facilitant informació 
relativa als imports concedits, imports dels pagaments avançats així com del pagament 
contra justificació efectuat per l’ens beneficiari, i de l’import que es proposava liquidar 
provisionalment, així com dels motius que motivaven la inclusió en la liquidació. 
S’habilitava un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
per tal que els ens afectats al·leguessin el que estimessin pertinent, garantint així el 
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dret d’audiència de l’interessat establert per l’article 42.3 de la Llei general de 
subvencions. Aquest decret va ser notificat a tots els ens beneficiaris afectats en data 
24 de novembre de 2020 mitjançant comunicació a través del PMT. El termini 
improrrogable de quinze dies hàbils concedit per presentar al·legacions va finalitzar en 
data 16 de desembre de 2020.  
 
Addicionalment i de forma voluntària, amb posterioritat a l’aprovació de la liquidació 
provisional, en data 27 de novembre de 2020, l’equip del Servei de Mercat de Treball 
va informar telefònicament a l’Ajuntament de Sabadell sobre el contingut de la 
liquidació i quines eren les deficiències detectades en la justificació presentada en data 
6 d’octubre de 2020, per tal que en el moment de presentar les corresponents 
al·legacions relatives a la justificació fora de termini, esmenessin la resta d’incidències 
detectades en el formulari de justificació de despeses. Per tant, no es pot al·legar 
desconeixement del contingut de la liquidació i ni desconeixement que la manca de 
justificació comportaria revocació de la subvenció. 
 
No va ser fins el 20 de gener de 2021, fora de termini, doncs el període d’audiència 
havia finalitzat el 16 de desembre de 2020, quan l’Ajuntament de Sabadell va presentar 
la justificació esmenada i les al·legacions en les que manifestava que “[...] per motius 
interns que afectaven diverses àrees d’aquesta entitat, l’esborrany de la justificació va 
quedar parat en el Portal de Tramitació [...]”. 
 
Posteriorment va presentar les al·legacions de 13 d’abril de 2021 tornades a presentar 
el 16 de juliol de 2021 que són l’objecte d’aquest informe. 

 
III. Respecte al tercer argument relatiu a la jurisprudència relativa al principi de 

proporcionalitat i la improcedència del reintegrament de la subvenció per motius 
únicament formals, com és la demora en l’obligació de presentació de la subvenció. 

 
L’article 37 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS), estableix com a causa de reintegrament, entre d’altres, l’incompliment 
de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts a l’article 
30 de la Llei i, en el seu cas, en les normes reguladores de la subvenció. 
 
El règim regulador d’aquesta subvenció es va aprovar per Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en data 11 d’abril del 2019, juntament amb la concessió dels 
ajuts als ens beneficiaris. Aquest règim, que és la norma reguladora de la subvenció, 
determina en el seu article 27 el termini de justificació de les despeses corresponents a 
les actuacions desenvolupades en el període comprès entre l’1 de març i el 30 d’abril 
del 2020, establint-se, com a efecte de la manca de justificació o justificació insuficient 
o incorrecta de l’import concedit, la revocació dels ajuts concedits i, si s’escau, el 
reintegrament de les quantitats abonades anticipadament. 
 
Aquest termini però es va suspendre el 14 de març tal i com ja s’ha mencionat abans i 
es va reprendre l’1 de juny per la qual cosa el termini va expirar el 20 de juliol de 2020. 
L’ajuntament no va presentar la justificació dins aquest termini. El règim preveia que 
s’havia d’efectuar un requeriment per tal que els ens que encara no haguessin 
presentat justificacions les presentessin dins el termini de quinze dies. Aquest 
requeriment es va fer a l’ens però no va presentar tampoc la justificació dins d’aquest 
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termini. La va presentar el 6 d’octubre de 2020 i amb defectes i se li va comunicar per 
telèfon que l’havia d’esmenar. Tot i així tampoc va presentar la justificació esmenada ni 
va efectuar al·legacions dins el termini obert a aquest efecte amb l’aprovació de la 
liquidació definitiva. 
 
Per tant, no es tracta d’un defecte de formalitat menor sense entitat sinó en la repetida 
manca de justificació dins els terminis establerts tot i que la Diputació de Barcelona en 
un excés de diligència fins i tot va contactar telefònicament l’ens advertint-lo dels 
defectes i de les conseqüències si no justificava correctament. 
 
L’atorgament de subvencions ha d’estar subjecte a limitacions en quant a la forma i 
procediment, i en aquest sentit ho indica la LGS, en el seu article 2.b, quan estableix 
que el lliurament ha d’estar subjecte al compliment d’un determinat objectiu, havent el 
beneficiari de complir les obligacions materials i formals establertes. Aquesta 
naturalesa obligacional de la justificació de despeses en termini es recull també en 
l’article 30.2 de la LGS en quant indica que “la rendición de la cuenta justificativa 
constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se 
deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier 
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto 
de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de 
la misma vendrán determinados por las correspondientes bases reguladoras de las 
subvenciones públicas”. 

 
Per tot l’anterior, concloem: 
 
Que l’Ajuntament de Sabadell no va presentar la justificació en cap dels terminis establerts 
a aquest efecte. 
 
Que la justificació presentada el 6 d’octubre, fora de tots els terminis, contenia defectes i 
no es podia donar per vàlida. Que tot i que estava fora de termini, la Diputació de 
Barcelona es va posar en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell per tal que aquest 
esmenés d’ofici la seva pròpia justificació abans que es produís la liquidació provisional. 
 
Que una vegada aprovada la liquidació provisional i obert el període d’al·legacions 
l’ajuntament tampoc va presentar la justificació esmenada ni va realitzar al·legacions. [..]” 

 
14. Derivat de l’informe referit i dels propis fets exposats per l’ens resulta que: 
 

a. El termini per presentar justificacions, després de la represa de terminis 
suspesos, va finalitzar el 20 de juliol de 2020. 

b. El 21 de juliol de 2020, la Diputació de Barcelona va efectuar un requeriment 
per presentar justificacions pendents, que conferia quinze dies hàbils per a  
fer-ho. 

c. El 6 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Sabadell, transcorregut tots els 
terminis, va presentar una justificació incorrecta. 

d. Durant el període d’audiència que va finalitzar el 16 de desembre de 2020 
l’Ajuntament de Sabadell no va realitzar cap al·legació tot i que la Diputació de 
Barcelona s’hi va posar en contacte a aquest efecte. 
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e. El 20 de gener de 2021, més de cinc mesos després que finalitzés el termini 
per presentar justificacions, l’Ajuntament va presentar la justificació esmenada i 
manifesta que el retard és degut a problemes tècnics que no indica. 

 
15. Per tot l’anterior, i d’acord amb l’informe de la Gerència de Serveis de Promoció 

Econòmica i Ocupació, es considera conforme a dret la revocació acordada. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de desembre de 2019, modificat per decrets de la Presidència núm. 4271/21, 
de 30 d’abril, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, 
publicat en el BOPB de 16 de juliol de 2021, correspon a la Junta de Govern la 
competència aprovar la creació de programes complementaris, així com aprovar la 
seva liquidació definitiva quan comporta revocacions. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ADMETRE A TRÀMIT el requeriment presentat per l’Ajuntament de Sabadell, 
d’acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, contra la liquidació definitiva del Programa complementari 
de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició), aprovada per acord de la Junta de Govern 
de 13 de maig de 2021 (AJG núm. 210/21). 
 
Segon. DESESTIMAR el requeriment referit en l’acord anterior en base als fets i 
fonaments jurídics detallats en la part expositiva d’aquest acte. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acte a l’ens afectat.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la 
garantia del contracte del lot 3 (Arranjaments de les comarques del Vallès 
Occidental), relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació 
funcional (arranjaments), dels habitatges de les persones grans dels municipis 
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
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sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en 

sessió de data 28 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte del lot 3 
(Arranjaments de les comarques del Vallès Occidental) relatiu a l’Execució de 
les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges 
de les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la 
província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb 
dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, dividit en 6 lots a l’empresa 1953 
GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL (NIF: B61735452), formulat en termes de 
preus unitaris, la qual va constituir una garantia definitiva per respondre de 
l’esmentat contracte. 

 
2. En data 4 de juliol de 2016, la garantia esmentada abans, d’import 54.161,16 €, va 

ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
BANKINTER, SA, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament núm.1000134132.  

 
3. Amb data 9 de setembre de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte, amb 

vigència d’1 d’octubre de 2016 a 30 de setembre de 2018. 
 
4. Per l’acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 394, en sessió de data 27 de 

setembre de 2018, es va aprovar ampliar la despesa i el termini d’execució del 
contracte corresponent al lot 3 fins el 31 de març de 2019. 

 
5. Per Decret núm. 2540/19 es va aprovar retornar la garantia assenyalada en el punt 

2 ja que aquesta garantia va ser substituïda per una assegurança de caució emesa 
per SOLUNION SEGUROS SA, Cia Internacional de Seguros y Reaseguros SA, 
constituïda pel mateix import i concepte, segons consta en el rebut acreditatiu que 
correspon a l’assentament núm. 1000034262.  

 
6. En data 25 de febrer de 2019, el representant de l'empresa de coordinació i 

seguiment tècnic ha emès acta favorable de comprovació i conformació final de les 
actuacions, segons apartat 6.3 del PPT.  

 
7. Amb data 22 de juliol de 2021, la cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“ 
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Any Aplicació 
Pressupostària 

Concepte Adjudicació Pagament Ròssec Romanent 

2016 G/60103/23101/22751 (1/10/2016- 
31/12/2016) 178.124,13 € 0,00 €  178.124,13 € 

2017 G/60103/23101/22751 ROMANENT 2016 178.124,13 € 167.264,80 € 10.859,33 €  

2017 G/60103/23101/22781 (01/01/2017- 
31/12/2017) 356.248,26 € 0,00 €  356.248,26 € 

2018 G/60103/23101/22781 ROMANENT 2017 356.248,26 € 356.246,66 € 1,60 €  

2018 G/60103/23101/22751 

(01/01/2018- 
30/09/2018) 178.124,13 € 

221.348,07 €  99.961,66 € 
Ampliació despesa 143.185,60 € 

2019 G/60103/23101/22751 ROMANENT 2018 99.961,66 € 61.031,61 € 38.930,35 €  
                                                                                                              TOTAL        49.791,28 € 

 
De la present liquidació resulta una economia per a la corporació de 49.791,28 € i un saldo 
nul per al contractista, essent la factura número de registre 1910003413 la darrera 
presentada per l’empresa. 
 
Aquesta economia resultant de 49.791,28 € s’explica pel següent motiu: 
 
En l’aprovació d’aquest expedient (JG de data 31 de març de 2016) s’establí un pressupost 
màxim biennal de 5.468.099,17 €, IVA exclòs, dels quals 1.093.619,83 € anaven a càrrec 
dels ens locals (20 %) i els 4.374.479,34 € restants a càrrec de la Diputació de Barcelona 
(80 %). 
 
El pressupost total màxim del contracte desglossat per lots va ser el següent: 

 

Descripció dels lots Pressupost IVA 
exclòs Import IVA (21 %) Pressupost total 

(IVA inclòs) 
Lot 1: Arranjaments de la 
comarca del Barcelonès. 1.202.644,63 € 252.555,37 € 1.455.200,00 € 

Lot 2: Arranjaments de la 
comarca del Baix Llobregat. 1.008.760,33 € 211.839,67 € 1.220.600,00 € 

Lot 3: Arranjaments de la 
comarca del Vallès 
Occidental. 

1.083.223,14 € 227.476,86 € 1.310.700,00 € 

Lot 4: Arranjaments de les 
comarques de l'Anoia, Alt 
Penedès i el Garraf. 

532.479,34 € 111.820,66 € 644.300,00 € 

Lot 5: Arranjaments de les 
comarques del Berguedà, 
Bages, Osona i Moianès. 

393.388,43 € 82.611,57 € 476.000,00 € 

Lot 6: Arranjaments de les 
comarques del Vallès Oriental i 
Maresme. 

1.247.603,30 € 261.996,70 € 1.509.600,00 € 
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Aquest pressupost, que no suposava una obligació de despesa per part de la Diputació, es 
va fixar en funció del nombre d’arranjaments que es preveia dur a terme durant l’execució 
del contracte d’acord amb el següent detall: 

 

 Arranjaments 
estimats 

LOT 1 856 
LOT 2 718 
LOT 3 771 
LOT 4 379 
LOT 5 280 
LOT 6 888 

 3.892 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de juliol de 2016, va 
adjudicar la contractació harmonitzada relativa a aquest contracte per als lots 3 i 5 a 
l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL amb NIF núm. B-61735452 pels 
preus unitaris oferts. 
 
Els imports del contracte, per a cada lot, d’acord amb l’oferta del contractista van resultar els 
següents: 

 

Descripció dels lots 
Pressupost aprovació 
(DIBA 80% + 20% Ens 

locals), IVA inclòs 

Despesa en 
l’adjudicació (DIBA 

80% + 20% Ens locals), 
IVA inclòs 

Lot 3: Arranjaments de la comarca del 
Vallès Occidental. 1.310.700,00 € 890.620,65 € 

Lot 5: Arranjaments de les comarques 
del Berguedà, Bages, Osona i Moianès. 476.000,00 € 342.482,00 € 

                                                                                        1.786.700,00 €                1.233.102,65 € 
 

Posteriorment, s’aprovà (JG núm. 394, data sessió: 27/09/2018) l’ampliació de la despesa 
disposada a favor de l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL per a cadascun 
d’aquests dos lots (lots 3 i 5), tal com s’indica a continuació: 
 
Lot 3 (Vallès Occidental): 143.185,60 € (IVA inclòs)  
Lot 5 (Berguedà, Bages, Osona i Moianès): 106.814,40 € (IVA inclòs) 
 
El motiu va ser que el Servei de Suport de Programes Socials, com a promotor del contracte 
i responsable del seu seguiment, preveia una demanda d’arranjaments superior a la prevista 
inicialment per als lots 3 i 5, entre d’altres causes perquè: 
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“ [...] 
 La proximitat de la data de finalització del contracte, i per tant d’aquesta edició, ha 

provocat un increment inesperat de la demanda a darrera hora, creiem que per una 
percepció errònia de “final de programa”. 

 L’existència en el territori de treballadores/s socials vinculades a consells 
comarcals que treballen a més d’un municipi ha esperonat la demanda a causa de 
l’efecte contagi  multiplicador que aquest fet ha causat. 

 
[...] ” 
 
Això va fer preveure una demanda sobrevinguda de 250 arranjaments addicionals repartida 
de la següent manera entre els dos lots: 
 

 Lot 3: Vallès Occidental .......................................................... 150 arranjaments 
 Lot 5: Berguedà, Bages, Osona i Moianès ............................. 100 arranjaments 

 
Finalment però, pel que fa al Lot 3, aquesta demanda sobrevinguda no es va produir en la 
seva totalitat, donant lloc a una economia de 49.791,28 € en la liquidació d’aquest contracte.” 

 
8. En data 22 de juliol de 2021, la cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

emès un informe favorable de devolució de garantia i de correcta prestació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 

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

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

contractació es va establir un termini de garantia de dos anys.   
 
3. L’article 235.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), indica que, una 
vegada finalitzat el termini de garantia, s’ha d’aprovar la liquidació del contracte i 
s’ha de tornar o cancel·lar la garantia definitiva constituïda.  

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

delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1) i 7.e) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada en el 
BOPB de 19 de desembre de 2019) i modificada 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. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte del lot 3 (Arranjaments de les 
comarques del Vallès Occidental) relatiu a l’Execució de les obres de 
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les 
persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de 
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació, dividit en 6 lots, adjudicat per dictamen de la 
Junta de Govern de data 28 de juliol de 2016 a l’empresa 1953 GRUP SOLER 
CONSTRUCTORA SL (NIF: B61735452), de la qual resulta una economia per a la 
corporació de 49.791,28 €. 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 54.161,16 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 18 de febrer de 
2019 mitjançant assegurança de caució de l’entitat SOLUNION SEGUROS SA, Cia 
Internacional de Seguros y Reaseguros SA i que correspon a l’assentament núm. 
1000034262. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present Acord a l’empresa contractista.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la 
garantia del contracte del lot 5 (Arranjaments de les comarques de Berguedà, 
Bages, Osona i Moianès), relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i 
adaptació funcional (arranjaments), dels habitatges de les persones grans dels 
municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant 
la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en 
l’ocupació, dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en 

sessió de data 28 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte del lot 5 
(Arranjaments de les comarques del Berguedà, Bages, Osona i Moianès) 
relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors 
de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots a l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL (NIF: 
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B61735452), formulat en termes de preus unitaris, la qual va constituir una garantia 
definitiva per respondre de l’esmentat contracte. 

 
2. En data 4 de juliol de 2016, la garantia esmentada abans, d’import 19.669,42 €, va 

ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
BANKINTER, SA, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament núm.1000134135.  

 
3. Amb data 9 de setembre de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte, amb 

vigència d’1 d’octubre de 2016 a 30 de setembre de 2018. 
 
4. Per l’acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 394, en sessió de data 27 de 

setembre de 2018, es va aprovar ampliar la despesa i el termini d’execució del 
contracte corresponent al lot 5 fins el 31 de març de 2019. 

 
5. Per Decret núm. 2540/19 es va aprovar retornar la garantia assenyalada en el punt 

2 ja que aquesta garantia va ser substituïda per una assegurança de caució emesa 
per SOLUNION SEGUROS SA, Cia Internacional de Seguros y Reaseguros SA, 
constituïda pel mateix import i concepte, segons consta en el rebut acreditatiu que 
correspon a l’assentament núm. 1000034269.  

 
6. En data 13 de març de 2019, el representant de l'empresa de coordinació i 

seguiment tècnic ha emès acta favorable de comprovació i conformació final de les 
actuacions, segons apartat 6.3 del PPT.  

 
7. Amb data 22 de juliol de 2021, la cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“ 
Any Aplicació 

Pressupostària Concepte Adjudicació Pagament Ròssec Romanent 

2016 G/60103/23101/22751 (1/10/2016- 
31/12/2016) 68.496,40 € 0,00 €  68.496,40 € 

2017 G/60103/23101/22751 ROMANENT 2016 68.496,40 € 67.992,80 € 503,60 €  

2017 G/60103/23101/22781 (01/01/2017- 
31/12/2017) 136.992,80 € 74.876,98 €  62.115,82 € 

2018 G/60103/23101/22781 ROMANENT 2017 62.115,82 € 61.810,98 € 304,84 €  
  (01/01/2018-   

 

 

2018 G/60103/23101/22751 30/09/2018) 68.496,40 € 
106.814,40 € 38.318,51 € 136.992,29 € 

  Ampliació despesa    
2019 G/60103/23101/22751 ROMANENT 2018 136.992,29 € 104.657,25 € 32.335,04 €  

TOTAL 33.143,48 € 
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De la present liquidació resulta una economia per a la corporació de 33.143,48 € i un saldo 
nul per al contractista, essent la factura amb número de registre 1910035710 la darrera 
presentada per l’empresa. 
 
Aquesta economia resultant de 33.143,48 € s’explica pel següent motiu: 
 
En l’aprovació d’aquest expedient (JG de data 31 de març de 2016) s’establí un pressupost 
màxim biennal de 5.468.099,17 €, IVA exclòs, dels quals 1.093.619,83 € anaven a càrrec 
dels ens locals (20 %) i els 4.374.479,34 € restants a càrrec de la Diputació de Barcelona 
(80 %). 
 
El pressupost total màxim del contracte desglossat per lots va ser el següent: 
 

Descripció dels lots Pressupost  
IVA    exclòs Import IVA (21 %) Pressupost total    

(IVA inclòs) 
Lot 1: Arranjaments de la comarca 
del Barcelonès. 1.202.644,63 € 252.555,37 € 1.455.200,00 € 

Lot 2: Arranjaments de la comarca 
del Baix Llobregat. 1.008.760,33 € 211.839,67 € 1.220.600,00 € 

Lot 3: Arranjaments de la comarca 
del Vallès Occidental. 1.083.223,14 € 227.476,86 € 1.310.700,00 € 

Lot 4: Arranjaments de les 
comarques de l'Anoia, Alt       Penedès 
i el Garraf. 

532.479,34 € 111.820,66 € 644.300,00 € 

Lot 5: Arranjaments de les 
comarques del Berguedà, Bages, 
Osona i Moianès. 

393.388,43 € 82.611,57 € 476.000,00 € 

Lot 6: Arranjaments de les 
comarques del Vallès Oriental i 
Maresme. 

1.247.603,30 € 261.996,70 € 1.509.600,00 € 

 
Aquest pressupost, que no suposava una obligació de despesa per part de la Diputació, es 
va fixar en funció del nombre d’arranjaments que es preveia dur a terme durant l’execució 
del contracte d’acord amb el següent detall: 

 
 Arranjaments 

estimats 
LOT 1 856 
LOT 2 718 
LOT 3 771 
LOT 4 379 
LOT 5 280 
LOT 6 888 

 3.892 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de juliol de 2016, va 
adjudicar la contractació harmonitzada relativa a aquest contracte per als lots 3 i 5 a 
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l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL amb NIF núm. B-61735452 pels 
preus unitaris oferts. 
 
Els imports del contracte, per a cada lot, d’acord amb l’oferta del contractista van resultar els 
següents: 

 

Descripció dels lots 
Pressupost aprovació 

(DIBA 80% + 20% Ens locals), 
IVA inclòs 

Despesa en l’adjudicació 
(DIBA 80% + 20% Ens locals), 

IVA inclòs 
Lot 3: Arranjaments de la comarca del 
Vallès Occidental. 1.310.700,00 € 890.620,65 € 

Lot 5: Arranjaments de les comarques 
del Berguedà, Bages, Osona i Moianès. 476.000,00 € 342.482,00 € 

                                                                                               1.786.700,00 €                          1.233.102,65 € 
 

Posteriorment, s’aprovà (JdG núm. 394. data sessió: 27/09/2018) l’ampliació de la despesa 
disposada a favor de l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL per a cadascun 
d’aquests dos lots (lots 3 i 5), tal com s’indica a continuació: 
 
Lot 3 (Vallès Occidental): 143.185,60 € (IVA inclòs)  
Lot 5 (Berguedà, Bages, Osona i Moianès): 106.814,40 € (IVA inclòs) 
 
El motiu va ser que el Servei de Suport de Programes Socials, com a promotor del contracte 
i responsable del seu seguiment, preveia una demanda d’arranjaments superior a la prevista 
inicialment per als lots 3 i 5, entre d’altres causes perquè: 
 
“ [...] 

 
 La proximitat de la data de finalització del contracte, i per tant d’aquesta edició, ha 

provocat un increment inesperat de la demanda a darrera hora, creiem que per una 
percepció errònia de “final de programa”. 

 L’existència en el territori de treballadores/s socials vinculades a consells 
comarcals que treballen a més d’un municipi ha esperonat la demanda a causa de 
l’efecte contagi  multiplicador que aquest fet ha causat. 

 
[...] ” 

 
Això va fer preveure una demanda sobrevinguda de 250 arranjaments addicionals repartida 
de la següent manera entre els dos lots: 

 
 Lot 3: Vallès Occidental .......................................................... 150 arranjaments 
 Lot 5: Berguedà, Bages, Osona i Moianès ............................. 100 arranjaments 

 
Finalment però, pel que fa al Lot 5, aquesta demanda sobrevinguda no es va produir en la 
seva totalitat, donant lloc a una economia de 33.143,48 € en la liquidació d’aquest 
contracte.” 

 
8. En data 22 de juliol de 2021, la cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

emès un informe favorable de devolució de garantia i de correcta prestació.  
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Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 

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

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

contractació es va establir un termini de garantia de dos anys.   
 
3. L’article 235.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), indica que, una 
vegada finalitzat el termini de garantia, s’ha d’aprovar la liquidació del contracte i 
s’ha de tornar o cancel·lar la garantia definitiva constituïda.  

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte del lot 5 (Arranjaments de les 
comarques del Berguedà, Bages, Osona i Moianès) relatiu a l’Execució de les 
obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les 
persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de 
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació, dividit en 6 lots, adjudicat per dictamen de la 
Junta de Govern de data 28 de juliol de 2016 a l’empresa 1953 GRUP SOLER 
CONSTRUCTORA SL (NIF: B61735452), de la qual resulta una economia per a la 
corporació de 33.143,48 €. 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 19.669,42 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 18 de febrer de 
2019 mitjançant assegurança de caució de l’entitat SOLUNION SEGUROS SA, Cia 
Internacional de Seguros y Reaseguros SA i que correspon a l’assentament núm. 
1000034269. 
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Tercer. NOTIFICAR el present Acord a l’empresa contractista.” 
 
Servei de Programació 
 
8.- 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 Canyelles, per a 
finançar l'actuació local “Inversions 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0016291).- 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 Canyelles va presentar en data 29 juliol 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “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 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 6.7.2017), 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 
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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, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), 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 Canyelles 
Actuació:  “Inversions 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 Euros 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,33 % 
Interessos implícits estimats  -3.347,34 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00066/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.08.2021 (BOE. núm. 187, de 06.08.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual 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 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 Canyelles.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, per a finançar l'actuació local “Renv. pav. Gespa camp de futbol i 
construcció canonada aigua a Puig-l'Agulla”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0016557).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va presentar en data 4 d’agost 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Renv. pav. Gespa camp de futbol i 
construcció canonada aigua a Puig-l’Agulla” 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 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 6.7.2017), 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 
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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, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Actuació:  “Renv. pav. Gespa camp de futbol i 

construcció canonada aigua a Puig-l’Agulla” 
Import crèdit:  200.000,00 Euros 
Interès:  0,00 % 
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Tipus d’interès implícit* -0,33 % 
Interessos implícits estimats  -3.347,34 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00070/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.08.2021 (BOE. núm. 187, de 06.08.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 118.000 €, a l'Ajuntament de Subirats, per a 
finançar l'actuació local “Abastament d'aigua a Torreramona des dels Casots”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016196).- 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 Subirats va presentar en data 28 juliol 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Abastament d'aigua a Torreramona des dels Casots” 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 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 6.7.2017), 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, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), 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 Subirats 
Actuació:  “Abastament d'aigua a Torreramona des dels 

Casots” 
Import crèdit:  118.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,33 % 
Interessos implícits estimats  -1.974,93 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00065/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.08.2021 (BOE. núm. 187, de 06.08.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual 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 divuit mil euros (118.000,00 €) 
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 Subirats.” 
 
11.- 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 Súria, per a finançar 
l'actuació local “Obres pas elevat, Av. Sta. Bàrbara i c/ Dr. Fleming”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0015291).- 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 Súria va presentar en data 15 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 
finançar la inversió “Millora d'accessibilitat a l'Av. Santa Bàrbara” 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 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 6.7.2017), 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, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), 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 Súria 
Actuació:  “Millora d'accessibilitat a l'Av. Santa Bàrbara” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,18 % 
Interessos implícits estimats  -1.814,02 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00064/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual 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 Súria.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a l'Ajuntament de Tiana, per a finançar 
l'actuació local “Actuacions via pública (millora lleres rieres / Camí dels 
infants)”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0016245).- 
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 Tiana va presentar en data 29 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Actuacions via pública (lleres / camí infants)” 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 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 6.7.2017), 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, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), 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 Tiana 
Actuació:  “Actuacions via pública (lleres / camí 

infants)” 
Import crèdit:  120.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,18 % 
Interessos implícits estimats  -1.088,41 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00067/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual 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 vint mil euros (120.000,00 €) 
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 Tiana.” 
 
13.- 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 Tiana, per a finançar 
l'actuació local “Adquisició tarimes”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0016246).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
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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 Tiana va presentar en data 29 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Adquisició tarimes” 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 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 6.7.2017), 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: 
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 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, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), 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 Tiana 
Actuació:  “Adquisició tarimes” 
Import crèdit:  20.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,43 % 
Interessos implícits estimats  -217,43 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00068/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual 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. 
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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 Tiana.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament de Tiana, per a finançar 
l'actuació local “Projecte implantació millores informàtiques”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0016247).- 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 Tiana va presentar en data 29 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Projecte implantació millores informàtiques” 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 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 6.7.2017), 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, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), 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 Tiana 
Actuació:  “Projecte implantació millores informàtiques” 
Import crèdit:  60.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,43 % 
Interessos implícits estimats  -652,28 EUR 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Anualitats:  5 
Referència: 00069/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual 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 de Tiana.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 90.540,32 €, a l'Ajuntament de Premià 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. 2021/0014940).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Premià de Mar presentà en data 13/07/2021 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.560.000,00 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 Premià de Mar. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.560.000,00 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 0,63 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.560.000,00 euros amb una subvenció d’import de 90.540,32 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 publicades al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciades 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 1/2020, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, 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 90.540,32 euros a 
l'Ajuntament de Premià 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 
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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 13/07/2021. 
 
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 Premià 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).” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 189.852,84 €, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0013168).- 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 Sant Cugat del Vallès presentà en data 22/06/2021 una sol·licitud 
d'un préstec de 7.515.243,89 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 7.515.243,89 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 0,45 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
7.515.243,89 euros amb una subvenció d’import de 189.852,84 euros. 

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

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

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

2011, i publicades al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciades 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 
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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 disposa 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 1/2020, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, 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 189.852,84 euros a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec 
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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 
22/06/2021. 
 
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 Cugat del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 254.335,15 €, a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0015013).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presentà en data 14/07/2021 una 

sol·licitud d'un préstec de 10.067.748,49 euros amb un termini màxim de 10 anys 
que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 10.067.748,49 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 0,45 %; la part del préstec subvencionable per part de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
de 10.067.748,49 euros amb una subvenció d’import de 254.335,15 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 publicades al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciades al DOGC núm. 
6081 de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

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

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

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposa 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 1/2020, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 254.335,15 euros a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
14/07/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 
conveni de cessió d’ús, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, de diversos 
habitatges propietat de la Diputació de Barcelona, per a impulsar un programa 
d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social per a un període de quatre 
anys, amb efectes des del 25 de setembre de 2021 fins el 24 de setembre de 2025 
(Exp. núm. 2017/0006404).- 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 és propietària d’una sèrie d’habitatges al municipi de 

Barcelona, que figuren inscrits a l’Inventari de Béns de la corporació i amb 
naturalesa jurídica de bé patrimonial. En el document que s’adjunta com annex I 
s’indica la relació dels habitatges que es cedeixen, amb el codi d’actiu 
corresponent amb el que consten inscrits a l’Inventari de Béns.  
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2. Algun d’aquests habitatges eren propietat de la Fundació Pública Casa de Caritat 
de Barcelona, organisme autònom depenent de la Diputació de Barcelona que 
disposava de béns propis provinents de diferents llegats, herències i donacions 
efectuades a favor de dita institució.  

 
3. La gestió dels béns immobles de la Fundació Casa de Caritat de Barcelona es 

realitzava per encàrrec a la Secció de Gestió Immobiliària Patrimonial de la 
Diputació de Barcelona (en l’actualitat, la Secció econòmica-administrativa i de 
Gestió Immobiliària de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària), tal i com 
preveia l’article vuitè dels Estatuts de la Fundació i donada la circumstància de 
que l’entitat no disposava de personal propi per a poder-ho fer. 
 

4. Per Acord del Ple de la corporació núm. 148/2018 de 29 de novembre de 2018 
s’aprovà la dissolució de la Fundació Pública Casa de Caritat, amb efectes 31 de 
desembre de 2018, moment a partir del qual la Diputació de Barcelona succeí al 
seu organisme autònom de forma universal en tots els seus béns, drets i 
obligacions, assumint-ne, des d’aleshores, la gestió de forma directa per la pròpia 
corporació. 

 
D’aquesta manera, la Diputació de Barcelona esdevé l’única titular actual 
propietària dels habitatges relacionats cedits a Càritas Diocesana de Barcelona. 

 
5. Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat privada sense ànim de lucre de 

l’Església catòlica que té com objectius promoure, orientar i coordinar l’acció social 
i caritativa de la Diòcesi de Barcelona, i té com a finalitats ajudar a la promoció 
humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar a la societat i 
promoure la justícia social. 
 

6. Per acord de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2017, núm. 385/17, s’aprovà  la 
cessió d’ús de caràcter gratuït i la minuta de conveni, a favor de Càritas 
Diocesana de Barcelona, de diversos habitatges propietat de la Diputació de 
Barcelona i, aleshores encara, de la Fundació Pública Casa Caritat, per a impulsar 
un programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 

7. El conveni de cessió d’ús entre la Diputació de Barcelona i Càrites Diocesana de 
Barcelona, amb núm. de registre 622/17, es signà el 8 de novembre de 2017, amb 
vigència fins el 24 de setembre de 2021. 
 

8. El pacte segon apartat tercer de l’esmentat conveni estableix que si durant la 
vigència d’aquest, la Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa de Caritat 
disposessin de més habitatges, podrien ser també objecte de cessió, mitjançant la 
signatura d’una addenda. 
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Sent així, en Acord de la Junta de Govern núm. 463/18, de data 11 d’octubre de 
2018, s’aprova la cessió de nous habitatges amb l’addenda núm. I al conveni de 8 
de novembre de 2017.  
 

9. Tanmateix, el pacte quart apartat tercer del conveni estableix la possibilitat de 
prorrogar la seva vigència per acord exprés de les parts, per un període de quatre 
anys més. 
 
Càritas Diocesana de Barcelona presenta escrit de data 16 de juny de 2021 
manifestant la voluntat de prorrogar el conveni de cessió d’ús i sol·licitant, per tant, 
la seva renovació per un període de quatre anys més, adjuntant a la vegada una 
memòria de l’any 2020 explicativa de la gestió realitzada amb els habitatges 
cedits. 

 
10. Els habitatges cedits segueixen sent usats per l’entitat amb la finalitat de continuar 

impulsant la tasca del Programa d’habitatges per a persones amb risc d’exclusió 
social.  
 

11. La situació econòmica actual no és gens favorable per una part significativa de la 
societat, que no disposa de suficients recursos i que es tradueix en la dificultat 
d’accés a l’habitatge. Les administracions públiques s’han implicat en fomentar 
polítiques d’ajuda a les persones més desfavorides i, en concret, en l’àmbit de 
l’accés a l’habitatge.  

 
12. La Diputació de Barcelona, com administració pública implicada en la millora del 

territori, s’ha plantejat l’impuls de programes que permetin garantir l’habitatge a 
aquelles persones que viuen situacions de vulnerabilitat, ja sigui perquè han estat 
desnonades o perquè no poden pagar un habitatge. 

 
13. Veient que concorren circumstàncies de necessitat i interessos públics i socials, 

es creu oportú proposar l’aprovació de la pròrroga del Conveni subscrit el 8 de 
novembre de 2017 amb Càritas Diocesana de Barcelona, atès que la voluntat de 
la Diputació de Barcelona és de seguir col·laborant amb l’entitat per a donar 
continuïtat als programes que permeten garantir l’habitatge a persones amb 
situació de risc d’exclusió social.  
 

14. A l’expedient consten la memòria de Direcció de Serveis de Planificació 
Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 

 
Fonaments de Dret 
 
Pel que fa a la capacitat jurídica de les administracions locals  
 
I. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LRBRL), estableix en el seu article 5, la plena capacitat jurídica dels ens locals pel 
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compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives competències, per 
a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, 
celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, 
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis.  

 
II. En sentit similar el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPELC), en el seu art. 28 
que fa referència també a la plena capacitat jurídica dels ens locals per adquirir, 
posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets. 

 
Pel que fa a les competències de la Diputació de Barcelona 

 
III. La Diputació de Barcelona, en virtut de l’article 36.1.d) de la LRBRL ostenta 

competències en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament 
econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres administracions 
públiques en aquest àmbit. 
 

IV. Acord del Ple de la corporació núm. 148/2018 de 29 de novembre de 2018, 
publicat al BOPB de data 04-02-2019, amb núm. 7802, pel qual s’aprovà la 
dissolució de la Fundació Pública Casa de Caritat, amb efectes 31 de desembre 
de 2018, moment a partir del qual la Diputació de Barcelona succeí al seu 
organisme autònom de forma universal en tots els seus béns, drets i obligacions, 
assumint-ne, des d’aleshores, la gestió de forma directa per la pròpia corporació, 
ostentant, així, la titularitat de tots els béns immobles als què fa referència el 
conveni que es prorroga.  
 

Relatius a la normativa patrimonial i utilització dels béns patrimonials 
 
V. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), és d’aplicació l’art. 203, pel 
que fa a la consideració de béns patrimonials i a que es regeixen pel que disposa 
la seva legislació específica i, si aquesta faltés, per les normes de dret privat.  
 

VI. Els articles 8.2 i el 72.3 del RPELC, que estableixen el règim d’administració dels 
béns patrimonials propietat dels ens locals, regits per llur legislació específica i, a 
manca d’aquesta, per les normes de dret privat, i estableixen la possibilitat que 
aquests béns puguin procurar la satisfacció de necessitats col·lectives, com és el 
cas en el que preval un rendiment social per damunt del rendiment econòmic en 
les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil. 

 
VII. L’article 7 i 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 novembre, de patrimoni de les 

administracions públiques (LPAP), pel que fa als béns i drets patrimonials i als 
principis relatius a la seva gestió i administració. L’article 8.2 de la LPAP que 
vincula la gestió dels béns patrimonials al desenvolupament i execució de les 
diferents polítiques públiques en vigor i, en particular, al de la política d’habitatge, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

en coordinació amb les administracions públiques competents. I l’article 106.1, de 
caràcter bàsic, que estableix que l’explotació dels béns i drets patrimonials podrà 
efectuar-se a través de qualsevol negoci jurídic, típic o atípic.  

 
VIII. Segons el previst a l’article 107 de la LPAP, de caràcter bàsic, en relació amb 

l’article 72.3 del RPELC que admet l’adjudicació directa com a procediment per a 
la utilització de béns patrimonials quan la valoració de motivacions de caràcter 
social faci prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 

 
IX. Pel que fa als efectes i extinció dels negocis patrimonials es regiran per aquesta 

llei i les normes de dret privat. Així mateix, l’art. 74 del RPELC determina que els 
efectes de la cessió d’ús han de regir-se per les normes de dret privat que siguin 
d’aplicació.  

 
X. Per la seva banda, l’article no bàsic 111.1 de la LPAP, estableix el principi de 

llibertat de pactes als contractes, convenis i resta de negocis jurídics sobre els 
béns i drets patrimonials, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic o 
als principis de bona administració.  

 
Així, en el pacte quart apartat tercer del conveni es preveu la possibilitat d’acordar 
la pròrroga del mateix per un període de quatre anys més. 

 
XI. En conseqüència, es justifica la pròrroga del conveni pel que fa a la cessió d’ús 

dels diferents habitatges que es relacionen a l’annex I, atès que la Diputació de 
Barcelona no té necessitat immediata dels mateixos i vol prosseguir amb el 
conveni, i atès que Càritas Diocesana de Barcelona ha manifestat la seva voluntat 
expressa per a acordar la pròrroga i seguir així amb la utilització dels habitatges, i 
atès que concorren drets fonamentals i necessitats i interessos públics que avalen 
l’operació jurídica. 

 
Relatius a la normativa comptable  
 
XII. Pel que fa als aspectes comptables de l’operació patrimonial, amb les cessions 

d’ús gratuïtes resulta d’aplicació el procediment de la norma 19a de 
reconeixement i valoració, de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la 
qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

 
Relatius al conveni 

 
XIII. L’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 

la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que 
estableix que els convenis que les administracions públiques de Catalunya 
subscriuen amb les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es 
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regeixen per la legislació específica i, si no n’hi ha, per les disposicions del 
capítol II del Títol IX en els aspectes en què sigui aplicable. 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 
 
XIV. L’art. 221.2 del TRLMRLC atribueix al Ple la cessió per qualsevol títol de l’ús de 

béns patrimonials, i estableix la possibilitat de que el Ple pugui delegar-la en la 
Junta de Govern.  

 
XV. Determinada la competència del Ple per a l’aprovació de la present operació 

jurídica, s’ha de tenir en compte que s’ha delegat dita competència en la Junta 
de Govern en virtut del que disposa l'apartat 3.4.i) pel que fa a l’exercici de les 
competències que lleis diferents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local atribueixen al Ple i no tinguin caràcter indelegable, de la 
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de Presidència núm. 14.600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 

 
En virtut de tot això, per delegació del Ple, es proposa a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la pròrroga del conveni de cessió d’ús a favor de Càritas 
Diocesana de Barcelona, de diversos habitatges propietat de la Diputació de 
Barcelona, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió 
social, amb efectes de 25 de setembre de 2021 fins el 24 de setembre de 2025. 
 
S’adjunta l’Annex I relatiu als habitatges actualment cedits. 
 
Segon. DETERMINAR que continuen vigents els pactes continguts en el conveni de 
cessió d’ús signat entre la Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona en 
data 8 de novembre de 2017, on es recullen les condicions que regeixen la cessió d’ús 
dels habitatges. 
 
Tercer. DETERMINAR que la cessió d’ús dels habitatges que es detallen a 
continuació, segueix condicionada a que s’hagin recuperat i estiguin a disposició de la 
Diputació de Barcelona, moment en què s’efectuarà el lliurament a Càritas Diocesana 
de Barcelona.  
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Adreça Habitatge Població Sup. Útil  
(m2) 

Codi Actiu 
Inventari 

Béns 
Titularitat 

actual Conveni 

MONTSERRAT, 17 Pral. BCN 41,67 F170469 Diputació Bcn Addenda I 
11-10-2018 

MONTSERRAT, 17 2n BCN 41,96 F170470 Diputació Bcn Addenda I 
11-10-2018 

 
Quart. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la corporació, l’operació comptable derivada 
de la pròrroga, amb els ajustaments que puguin ser necessaris, d’acord amb el que 
estableix la norma de reconeixement i valoració 19a. de la Instrucció de comptabilitat 
de l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Cinquè. TRAMETRE la pròrroga del conveni al Registre de Convenis de Col·laboració 
i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Sisè. NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes 
oportuns.” 
 

ANNEX I  
 
RELACIÓ D’HABITATGES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CEDITS 
EN ÚS A CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA PER A IMPULSAR UN PROGRAMA 
D’HABITATGES PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL. 
 

Adreça Habitatge Població Sup. Útil  
(m2) 

Codi Actiu 
Inventari Béns 

Titularitat 
actual Conveni 

BALUARD, 77 2n 2a BCN 29,30 F167335 Diputació Bcn 25-09-2013 
BALUARD, 79 1r 2a BCN 29,15 F167336 Diputació Bcn 25-09-2013 
CONCÒRDIA, 35 1r 2a BCN 57,05 F168826 Diputació Bcn 25-09-2013 
MONLAU, 23-32 BIS Baixos 1a BCN 120,45 F168827 Diputació Bcn 25-09-2013 
MONLAU, 23-32 BIS Baixos 2a BCN 107,20 F168828 Diputació Bcn 25-09-2013 
MONTSERRAT, 17 3r BCN 42,10 F168830 Diputació Bcn 25-09-2013 
NOU DE ST. FRANCESC,15 Principal A BCN 52,55 F168859 Diputació Bcn 25-09-2013 
NOU DE ST. FRANCESC,15 1r A BCN 50,65 F168860 Diputació Bcn 25-09-2013 
NOU DE ST. FRANCESC,15 1r B BCN 99,80 F168861 Diputació Bcn 25-09-2013 
NOU DE ST. FRANCESC,15 3r B BCN 97,94 F168862 Diputació Bcn 25-09-2013 
PONS I GALLARZA, 86-88 Baixos 2a BCN 101,18 F168832 Diputació Bcn 25-09-2013 
SANT PERE MITJÀ, 27 4t BCN 16,00 F168837 Diputació Bcn 25-09-2013 
SANT PERE MITJÀ, 27 Entresol BCN 16,00 F168833 Diputació Bcn 25-09-2013 
SANT PERE MITJÀ, 52 3r BCN 88,39 F167367 Diputació Bcn 25-09-2013 
TÀNGER, 24  1r 2a BCN 49,01 F168839 Diputació Bcn 25-09-2013 
TÀNGER, 24  1r 3a BCN 37,88 F168840 Diputació Bcn 25-09-2013 
TÀNGER, 24  3r 3a BCN 37,73 F168842 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILAMARÍ, 31 Ent. 1a BCN 64,40 F168843 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILAMARÍ, 31 4t 1a BCN 91,00 F168847 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILAMARÍ, 31 4t. 2a BCN 91,50 F168848 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILLARROEL, 10 Pral. 1a BCN 75,00 F167361 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILLARROEL, 10 Pral. 2a BCN 75,90 F167362 Diputació Bcn 25-09-2013 
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Adreça Habitatge Població Sup. Útil  
(m2) 

Codi Actiu 
Inventari Béns 

Titularitat 
actual Conveni 

VILLARROEL, 10 1r 1a BCN 73,45 F167363 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILLARROEL, 10 1r 2a BCN 73,25 F167364 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILLARROEL, 10 4t 2a BCN 73,40 F167366 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILLARROEL, 8 1r 2a BCN 73,40 F167356 Diputació Bcn 25-09-2013 
VILLARROEL, 8 Pral. 2a BCN 73,40 F167354 Diputació Bcn 25-09-2013 
XIFRÉ, 25-27 Pral. 1a BCN 55,25 F168849 Diputació Bcn 25-09-2013 
XIFRÉ, 25-27 Pral. 2a BCN 53,75 F168850 Diputació Bcn 25-09-2013 
XIFRÉ, 25-27 1r 2a BCN 53,37 F168851 Diputació Bcn 25-09-2013 
BALUARD, 77 1r 2a BCN 29,30 F167334 Diputació Bcn Addenda I 

15-12-2014 

BALUARD, 79 1r 1a BCN 29,30 F167337 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

MALLORCA, 554 1r 1a BCN 59,90 F168854 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

MALLORCA, 554 1r 2a BCN 60,05 F168855 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

MALLORCA, 554 3r 2a BCN 60,05 F168856 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

MARGARIT, 94b Baixos 1a BCN 66,90 F168838 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

MERCADERS, 16 2n BCN 63,75 F167388 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

SAGRERA,127 Ent. 1a BCN 51,25 F168858 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

SANT PERE MITJÀ, 52 Àtic BCN 20,00 F167368 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

TÁNGER, 24 3r  2a BCN 49,01 F168841 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

VILLARROEL, 8 2n 2a BCN 75,00 F167357 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

VILLARROEL, 8 3r 2a BCN 75,00 F167358 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

VILAMARÍ, 31 Ent. 2a BCN 64,40 F168844 Diputació Bcn Addenda I 
15-12-2014 

BALUARD, 79 2n 2a BCN 29,30 F167338 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

BOU DE ST. PERE, 18 3r  BCN 53,95 F167339 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

MALLORCA, 554 Pral. 1a BCN 56,80 F168853 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

MALLORCA, 554 Àtic BCN 40,10 F168857 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

MERCADERS, 16 3r  BCN 64,00 F167389 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

MERCADERS, 16 4t  BCN 42,55 F167390 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

MONTSERRAT,17 1r BCN 41,98 F168829 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

MONTSERRAT,17 4t  BCN 41,98 F168831 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

SANT PERE MITJÀ,27 1r BCN 16,00 F168834 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

SANT PERE MITJÀ,27 2n  BCN 16,00 F168835 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

SANT PERE MITJÀ,27 3r  BCN 16,00 F168836 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

VILLARROEL, 8 1r 1a BCN 75,00 F167355 Diputació Bcn Addenda II 
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Adreça Habitatge Població Sup. Útil  
(m2) 

Codi Actiu 
Inventari Béns 

Titularitat 
actual Conveni 

21-04-2017 

VILLARROEL, 10 2n 1a BCN 75,00 F167365 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

VILAMARÍ, 31 1r 1a BCN 91,00 F168845 Diputació Bcn Addenda II 
21-04-2017 

CONCÒRDIA, 35 1r 1a BCN 55,85 F168825 Diputació Bcn 08-11-2017 
VILAMARÍ, 31 3r 2a BCN 91,01 F168846 Diputació Bcn 08-11-2017 
XIFRÉ,25-27  3r 2a BCN 49,15 F168852 Diputació Bcn 08-11-2017 

MERCADERS, 16 1r BCN 63,00 F168296 Diputació Bcn Addenda I 
11-10-2018 

MONTSERRAT, 17 Pral BCN 41,67 F170469 Diputació Bcn Addenda I 
11-10-2018 

MONTSERRAT, 17 2n BCN 41,96 F170470 Diputació Bcn Addenda I 
11-10-2018 

VILAMARÍ, 31 1r 2a BCN 90,99 F168901 Diputació Bcn Addenda I 
11-10-2018 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini per a resoldre el procediment de concessió del recurs 
tècnic: Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, corresponent a la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals 
2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0016270).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

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

 
2. En data 30 d’abril de 2021 es va exhaurir el termini de presentació de sol·licituds 

per a la concessió del recurs objecte d’aquest dictamen. S’han presentat un total de 
35 sol·licituds, tal i com es detalla a continuació: 

 
Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 
P0800200H 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Redacció projecte portada 
fibra òptica als nuclis 
urbans de Castellar i 

l'estació 

202110065748 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi de la cobertura 
mòbil real del municipi de 

Calldetenes 
202110040387 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudis per a la provisió de 
banda ampla al territori 202110043640 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Provisió banda ampla 
Polígon Industrial Can 
Castells de Canovelles 

202110025941 

Ajuntament de 
Capolat P0804400J 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi de cobertures reals 
de telefonia mòbil al 
municipi de Capolat 

202110044618 

Ajuntament de 
Fogars de 
Monclús 

P0808000D 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi per a la provisió de 
banda ampla al municipi 
de Fogars de Montclús 

202110026484 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi per a la provisió de 
banda ampla a totes les 
masies disseminades del 

municipi 

202110065076 

Ajuntament de 
la Llacuna P0810300D 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a la Llacuna 202110060632 

Ajuntament de 
les 

Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a les 

Franqueses del Vallès 
202110063039 

Ajuntament de 
les Masies de 

Voltregà 
P0811600F 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudis de Provisió de 
Banda ampla al municipi 

de les Masies de Voltregà 
202110048705 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Situació dels serveis de 
telecomunicacions en el 

municipi de Lluçà 
202110056426 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
P0812400J 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi Comunicacions del 
Municipi de Montcada i 

Reixac 
202110066604 

Ajuntament de 
Montmajor P0813100E 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudis per a la provisió de 
banda ampla a Montmajor 202110064236 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi banda per a la 
provisió de banda ampla 

municipi de Montseny 
202110064098 

Ajuntament de 
Mura P0813800J 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi de desplegament i 
connectivitat a Mura 202110020576 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Ajuntament de 
Mura P0813800J 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a Mura 202110036697 

Ajuntament de 
Premià de 

Dalt 
P0823000E 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudis per a la provisió de 
banda ampla al territori 202110065011 

Ajuntament de 
Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Provisió de banda ampla 
per a la cobertura de la 

internet als polígons 
industrial de Sant Andreu 

de la Barca 

202110064492 

Ajuntament de 
Sant Cebrià 
de Vallalta 

P0820200D 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Estudis per a la provisió de 
banda ampla a Sant 
Cebrià de Vallalta 

202110066448 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi de desplegament i 
connectivitat que permeti a 
l'ajuntament planificar les 

infraestructures de 
telecomunicacions en el 

municipi, d'acord amb els 
interessos de connectivitat 

dels ens locals 
(equipaments públics, 
polígons industrials, 

elements que facilitin la 
implantació de serveis de 

ciutat intel·ligent, etc.). 

202110049903 

Ajuntament de 
Sant Climent 
de Llobregat 

P0820300B 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Intercomunicació 
d'equipaments municipals 202110065322 

Ajuntament de 
Sant Esteve 

de 
Palautordera 

P0820600E 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Estudis per a la provisió de 
banda ampla al territori 202110061964 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi de cobertures reals 
de telefonia mòbil per a la 
millora de la provisió de 
banda ampla al municipi 

202110055845 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi per a la millora de 
la provisió de banda ampla 

al municipi 
202110064255 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Estudis per a la provisió de 
banda ampla al territori 202110065832 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi desplegament i 
connectivitat per planificar 

les infraestructures de 
telecomunicacions 

202110064430 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi desplegament i 
connectivitat per planificar 

les infraestructures de 
telecomunicacions 

202110064682 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
de Besora 

P0823700J 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi de cobertures reals 
de telefonia mòbil per a la 
millora de la provisió de 

banda ampla al municipi. 

202110066186 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
de Safaja 

P0823900F 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi per la millora de la 
banda ampla a Sant 

Quirze Safaja 
202110024910 

Ajuntament de 
Santa Maria 
de Miralles 

P0825700H 
Estudis per a la 

provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi bàsic de 
desplegament i 

connectivitat de Santa 
Maria de Miralles 

202110059932 

Ajuntament de 
Teià P0828100H 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudis per a la provisió de 
banda ampla al territori de 

Teià 
202110054350 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi definició estratègia 
connectivitat xarxa 

videovigilància 
202110063799 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Memòria d’estudis per a la 
provisió de banda ampla al 

territori de Tordera 
202110041887 

Ajuntament 
del Papiol P0815700J 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Estudi per a la provisió de 
banda ampla al Papiol 202110064065 

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H 

Estudis per a la 
provisió de banda 
ampla al territori 

Confecció estudi tècnic 
millora accés servis 

telecomunicacions de 
cobertura mòbil i dades 

2G, 3G i 4G 

202110010529 

 
3. Un cop finalitzat l’esmentat termini, s’han d’examinar, analitzar, valorar i classificar 

les sol·licituds presentades. Aquest any, tant l’augment de les sol·licituds com la 
complexitat tècnica dels projectes presentats, han provocat que les tasques 
necessàries per resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per 
a la provisió de banda ampla al territori, requereixin d’un temps complementari, la 
qual cosa fa previsible la resolució del procés de concessió més enllà del termini 
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inicialment previst, que és de 5 mesos a comptar des del dia següent a la 
finalització del termini de sol·licituds, d’acord amb el previst a l’article 21. Formes de 
concessió del règim regulador.  
 

“Article 21.3.a). Formes de concessió. 
 
a. El termini màxim de concessió i/o denegació és: 
 
- Pel que fa als recursos tècnics i materials en règim de concessió directa 

amb concurrència: si s’han de prestar amb mitjans propis, tres mesos, a 
comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud. Si s’han 
de prestar mitjançant contractació externa o de manera mixta, cinc mesos, a 
comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.” 

 
4. Tenint en compte que el termini màxim per resoldre finalitzaria el 30/09/2021, i 

d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, és necessari ampliar el termini màxim 
per resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic esmentat, per tal de 
desenvolupar el procés de valoració i classificació de les sol·licituds amb els 
estàndards de qualitat i rigor tècnic necessaris.  

 
5. Per tot l’exposat anteriorment, és necessari ampliar el termini màxim per resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori, fins el 30 de novembre de 2021.  
 

I. Fonaments de dret 
 
1. Article 32.1. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 
 
2. Articles 14 a 22 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, 

pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
3. L’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR l’ampliació del termini per resoldre, fins el 30 de novembre de 
2021, el procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.  
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Segon. NOTIFICAR la present resolució a tots els ajuntaments interessats en el 
procediment.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Begues, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Reurbanització de la travessera BV2041 (Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i 
el PK 10+110, TM de Begues” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-
2041 entre el PK 8+245 i el PK 10+110. (Exp. núm. 2018/10561).- 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 Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de 

carretera BV-2041 (Av. Vilaró) que travessa longitudinalment el nucli urbà de 
Begues, i es gestiona a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
2. Amb l’obertura de la variant pel sud del nucli de Begues, el trànsit de pas es va 

desviar cap a la variant, fet pel qual les travesseres BV-2041 i la BV-2411 van 
quedar amb un trànsit local, perdent la funció carretera. 

 
3. Arrel d’aquest canvi de dinàmiques, el març del 2016, es va fer ja efectiu el 

traspàs de titularitat de la BV-2411 (Camí Ral), de la Diputació cap a l’Ajuntament 
de Begues, un cop executades les obres de reurbanització del Camí Ral, 
finalitzades al 2017. Quedant pendent la transformació de la BV-2041, per 
convertir-la en una via més pacificada, que afavoreixi els mitjans de transport més 
sostenibles, i prioritzi l’espai pels vianants respecte l’espai pels vehicles. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera 
BV-2041 (Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, TM de Begues” 
per un import total de 2.204.130,26 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 
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5. L’objecte final d’aquesta transformació de la travessera BV-2041, és el traspàs de 
titularitat de la carretera de la Diputació cap a l’Ajuntament de Begues (tram des 
del PK 8+245 fins el PK 10+110). 

 
6. La proposta planteja dos àmbits d’actuació (Tram 1 i Tram 2), amb un grau 

diferent d’intervenció, ambdós però basats en actuacions de pacificació del trànsit 
per millorar la seguretat de vehicles i vianants, s’inclou la millora de les xarxes de 
serveis bàsics, i en conjunt es millorarà la qualitat urbana d’aquesta part del 
municipi. 

 
En el Tram 1 (tram entre el PK 8+245 i el PK 8+822), es preveu una intervenció 
més superficial, de pacificació del tram amb la incorporació d’elements reductors 
de velocitat i la construcció d’un itinerari de vianants segregat. 
 
En el Tram 2 (tram entre el PK 8+822 i el PK 10+110), es distingeixen 3 subtrams: 
 
 El Subtram 2.1. (PK 8+957 – PK 9+271): es preveu una intervenció superficial, 

de pacificació del tram amb la incorporació d’elements reductors de velocitat, i 
pas d’algun servei bàsic. 

 El Subtram 2.2. (PK 9+271 – PK 9+831): es preveu una intervenció completa 
de reurbanització, deixant un únic carril de circulació per poder ampliar les 
voreres, incorporar un carril bici, (mantenint els grans plataners existents), a 
més de renovar i completar les xarxes de serveis bàsics, i millorar i completar 
les condicions del verd urbà existent. 

 El Subtram 2.3. (PK 9+831 – PK 10+110): es preveu una intervenció complerta 
de reurbanització, transformant el subtram en una plataforma única, d’un únic 
sentit de circulació, (mantenint igualment els grans plataners existents), a més 
de renovar i completar les xarxes de serveis bàsics, i millorar i completar les 
condicions del verd urbà existent. 

 
7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic dels ens 

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

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

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

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

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

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 2.204.130,26 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 1.166.285,36 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, sent l’import de 933.028,29 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, 
i l’import de 233.257,07 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part que li 
correspon cofinançar a l’Ajuntament de Begues per un import d’1.037.844,90 
EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 830.275,92 EUR amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient, i l’import de 207.568,98 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2023, condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient.  

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

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

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

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

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 
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2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 
30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021. 

 
7. De conformitat amb la base 33 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

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

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

president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Begues relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA BV-2041 (CAMÍ RAL-
AV.VILARÓ) ENTRE EL PK 8+245 I EL PK 10+110, TM DE BEGUES” i traspàs de 
titularitat del tram de la carretera BV-2041 entre el PK 8+245 i el PK 10+110, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 
(...) 
 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BEGUES RELATIU A LES 

OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA 
BV-2041 (CAMÍ RAL -AV. VILARÓ) ENTRE EL PK 8+245 I EL PK 10+110, TM DE BEGUES 

I TRASPÀS DE TITULARITAT DEL TRAM DE LA CARRETERA BV-2041 ENTRE EL  
PK 8+245 I EL PK 10+110 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per Decret de 
la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat 
per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, 
publicat al BOPB de 16.7.2021, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i 
Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE BEGUES representat per la lŀlma. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament, 
Sra. Maria Mercè Esteve Pi i assistida pel Secretari de la corporació, Sr. José Félix Velasco 
Martínez. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de carretera 

BV-2041 (Av. Vilaró) que travessa longitudinalment el nucli urbà de Begues, i es gestiona 
a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

2. Amb l’obertura de la variant pel sud del nucli de Begues, el trànsit de pas es va desviar cap 
a la variant, fet pel qual les travesseres BV-2041 i la BV-2411 van quedar amb un trànsit 
local, perdent la funció carretera. 

 
3. Arrel d’aquest canvi de dinàmiques, el març del 2016, es va fer ja efectiu el traspàs de 

titularitat de la BV-2411 (Camí Ral), de la Diputació cap a l’Ajuntament de Begues, un 
cop executades les obres de reurbanització del Camí Ral, finalitzades al 2017. Quedant 
pendent la transformació de la BV-2041, per convertir-la en una via més pacificada, que 
afavoreixi els mitjans de transport més sostenibles, i prioritzi l’espai pels vianants 
respecte l’espai pels vehicles. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral-
Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, TM de Begues” per un import total de 
2.204.130,26 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
5. L’objecte final d’aquesta transformació de la travessera BV-2041, és el traspàs de 

titularitat de la carretera de la Diputació cap a l’Ajuntament de Begues (tram des del PK 
8+245 fins el PK 10+110). 

 
6. La proposta planteja dos àmbits d’actuació (Tram 1 i Tram 2), amb un grau diferent 

d’intervenció, ambdós però basats en actuacions de pacificació del trànsit per millorar la 
seguretat de vehicles i vianants, s’inclou la millora de les xarxes de serveis bàsics, i en 
conjunt es millorarà la qualitat urbana d’aquesta part del municipi. 
 
En el Tram 1 (tram entre el PK 8+245 i el PK 8+822), es preveu una intervenció més 
superficial, de pacificació del tram amb la incorporació d’elements reductors de velocitat i 
la construcció d’un itinerari de vianants segregat. 
 
En el Tram 2 (tram entre el PK 8+822 i el PK 10+110), es distingeixen 3 subtrams: 
 
 El Subtram 2.1. (PK 8+957 – PK 9+271): es preveu una intervenció superficial, de 

pacificació del tram amb la incorporació d’elements reductors de velocitat, i pas 
d’algun servei bàsic. 

 El Subtram 2.2. (PK 9+271 – PK 9+831): es preveu una intervenció complerta de 
reurbanització, deixant un únic carril de circulació per poder ampliar les voreres, 
incorporar un carril bici, (mantenint els grans plataners existents), a més de renovar i 
completar les xarxes de serveis bàsics, i millorar i completar les condicions del verd 
urbà existent. 

 El Subtram 2.3. (PK 9+831 – PK 10+110): es preveu una intervenció complerta de 
reurbanització, transformant el subtram en una plataforma única, d’un únic sentit de 
circulació, (mantenint igualment els grans plataners existents), a més de renovar i 
completar les xarxes de serveis bàsics, i millorar i completar les condicions del verd 
urbà existent. 

 
7. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic dels ens locals 

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

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

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

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

Diputació de Barcelona en data ... 
 

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Begues, en ordre a l’execució per part de la 
Diputació, de les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la travessera BV-2041 
(Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, TM de Begues”, la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a 
realitzar per la Diputació de Barcelona, i així com el traspàs de la titularitat del tram de la 
carretera BV-2041 entre el PK 8+245 i el PK 10+110. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 2.204.130,26 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Begues. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- L’execució de les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la travessera BV-

2041 (Camí Ral-Av.Vilaró) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, TM de Begues”, redactat 
per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
2.204.130,26 EUR (IVA inclòs), dels quals 1.166.285,36 EUR corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, sent l’import de 933.028,29 EUR 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient, i l’import de 233.257,07 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part 
que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Begues per un import d’1.037.844,90 
EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 830.275,92 EUR amb càrrec 
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a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient, i l’import de 207.568,98 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 de l’exercici 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient;  

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Begues l’avançarà la Diputació de 

Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, 
la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament de Begues, amb la certificació 
final de les obres, per tal que ingressi la part que li correspon. 

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

mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la concessió d’una subvenció a 
l’Ajuntament de Begues de 200.000 EUR per l’execució del carril bici inclòs en el Projecte 
objecte del Conveni, la direcció facultativa de les obres aportarà a l’Ajuntament la 
documentació necessària per la justificació de la subvenció. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i en virtut del futur 
traspàs de la titularitat de la carretera BV-2041, objecte de les obres, a favor de l’Ajuntament 
de Begues li correspondrà a aquest, el manteniment i la conservació de tot el tram 
traspassat. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Begues 
 
L’Ajuntament de Begues designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’aportació màxima de l’Ajuntament de Begues és d’1.037.844,90 EUR corresponent al cost 
de l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament de Begues procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació.  
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L’Ajuntament de Begues, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el 
traspàs del tram de travessera de la carretera BV-2041 que va des del PK 8+245 (cruïlla 
rotonda amb la C-535) fins el PK 10+110 (límit Av. Vilaró amb el C. Major, cruïlla C. del Sol). 
 
L’Ajuntament disposa d’un ajut econòmic de 486.530,61 EUR del Programa General 
d’Inversions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de concertació de Xarxa de 
Governs locals 2020-2023. 
 
L’Ajuntament també disposa d’una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per un 
import de 200.000 EUR per a l’execució del carril bici inclòs en el projecte objecte del 
conveni. 
 
Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona acordarà mitjançant l’òrgan 
corresponent, el traspàs del tram. 
 
L’Ajuntament de Begues, si s’escaigués, durà a terme la gestió de l’expropiació forçosa i/o 
l’ocupació temporal dels terrenys de propietat privada i de qualsevol naturalesa que puguin 
resultar afectats per a l’execució de les obres segons el projecte constructiu aprovat 
definitivament, i així com de les seves modificacions, i els posarà a disposició de la 
Diputació.  
 
Així mateix, l’Ajuntament de Begues durà a terme la cessió/mutació demanial dels terrenys 
afectats d’ocupació definitiva, i autoritzacions dels terrenys afectats d’ocupació temporal, de 
la seva titularitat i de qualsevol naturalesa, que resultin afectats per l’execució de les obres 
del projecte constructiu aprovat definitivament, així com de les seves modificacions. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i en virtut del futur 
traspàs de la titularitat de la carretera BV-2041, objecte de les obres, a favor de l’Ajuntament 
de Begues li correspondrà a aquest, el manteniment i la conservació de tot el tram 
traspassat. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de les parts, les obligacions previstes en el conveni per a 
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cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
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- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un 
representant tècnic de l’Ajuntament de Begues. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 

 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Begues: Maria Mercè Esteve Pi, Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament; José Félix Velasco Martínez, Secretari de la corporació; Per la Diputació de 
Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)”  

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Begues als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
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21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Millora de la intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. TM. de Bigues i 
Riells” (Exp. núm. 2019/15234).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment, existeix una intersecció tipus Y de la carretera BP-1432 (entre els PK 

24+697 i 25+215) amb la carretera BV-1484 al TM de Bigues i Riells. Es tracta 
d’una cruïlla emplaçada en la zona de transició entre el teixit urbà i la zona 
periurbana i en el que s’hi troba el Centre d’Assistència Primària (CAP) i la 
benzinera, essent aquestes les principals instal·lacions generadores de mobilitat de 
vianants en l’entorn. Aquesta intersecció té una configuració que no és capaç de 
donar resposta a les necessitats reals del seu entorn (pacificació, itineraris continus 
de vianants, passos de vianants, etc.) 

 
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures  
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Millora de la intersecció 
urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. T.M. de Bigues i Riells” en el que es fa una 
proposta d’actuació amb un import de 246.416,97 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 

 
3. La proposta d‘actuació consisteix en tres actuacions encaminades a la millora 

d’aquesta intersecció i del seu entorn immediat. La primera actuació reordena 
aquesta cruïlla per tal d’aconseguir una compactació de la intersecció entre les 
carreteres BP-1432 i BV-1484, i sobreelevació del conjunt de l’àmbit tot creant un 
espai de plataforma única a cota de vorera, que actua com a element reductor de 
velocitat. La segona actuació adequa l’espai existent en les proximitats de la zona 
de l’obra de drenatge transversal a les necessitats d’accessibilitat i drenatge 
requerits, incorporant també una nova contenció de vehicles i vianants. Finalment, 
la tercera actuació té per objecte reduir la velocitat d’entrada dels vehicles 
(provinents de l’Ametlla del Vallès) i preveu la implantació d’un element reductor 
de velocitat al PK 25+220. 

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

a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels 
seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals. 
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5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells considerant que les 

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

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

mesos. 
 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
9. Es valora l’import de l’actuació en un total de 246.416,97 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 209.454,42 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; 
i l’import de 36.962,55 EUR com a avançament de la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Bigues i Riells, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/65001 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

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

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

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

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

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

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

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 
30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021. 

 
7. De conformitat amb la base 33 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

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

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “MILLORA DE LA INTERSECCIÓ URBANA ENTRE LA BP-1432 I LA 
BV-1484. T.M. DE BIGUES I RIELLS”, tot això d’acord amb el text de la minuta del 
conveni que es transcriu a continuació: 
 
(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 

RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DE LA 
INTERSECCIÓ URBANA ENTRE LA BP-1432 I LA BV-1484. T.M. DE BIGUES I RIELLS 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 
de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 
2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 
16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Joan Josep Galiano Peralta, i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. 
Antonio Jose Hierro Medina.  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. Actualment, existeix una intersecció tipus Y de la carretera BP-1432 (entre els PK 24+697 i 
25+215) amb la carretera BV-1484 al TM de Bigues i Riells. Es tracta d’una cruïlla 
emplaçada en la zona de transició entre el teixit urbà i la zona periurbana i en el que s’hi 
troba el Centre d’Assistència Primària (CAP) i la benzinera, essent aquestes les principals 
instal·lacions generadores de mobilitat de vianants en l’entorn. Aquesta intersecció té una 
configuració que no és capaç de donar resposta a les necessitats reals del seu entorn 
(pacificació, itineraris continus de vianants, passos de vianants, etc.) 

 
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat i 

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic “Millora de la intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-
1484. TM de Bigues i Riells” en el que es fa una proposta d’actuació amb un import de 
246.416,97 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La proposta d‘actuació consisteix en tres actuacions encaminades a la millora d’aquesta 

intersecció i del seu entorn immediat. La primera actuació reordena aquesta cruïlla per 
tal d’aconseguir una compactació de la intersecció entre les carreteres BP-1432 i BV-
1484, i sobreelevació del conjunt de l’àmbit tot creant un espai de plataforma única a 
cota de vorera, que actua com a element reductor de velocitat. La segona actuació 
adequa l’espai existent en les proximitats de la zona de l’obra de drenatge transversal a 
les necessitats d’accessibilitat i drenatge requerits, incorporant també una nova 
contenció de vehicles i vianants. Finalment, la tercera actuació té per objecte reduir la 
velocitat d’entrada dels vehicles (provinents de l’Ametlla del Vallès) i preveu la 
implantació d’un element reductor de velocitat al PK 25+220. 

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

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

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

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

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells, considerant que les obres 

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

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

Diputació de Barcelona de data ... 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Bigues i 
Riells en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
“MILLORA DE LA INTERSECCIÓ URBANA ENTRE LA BP-1432 I LA BV-1484. TM DE 
BIGUES I RIELLS”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les 
obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 246.416,97 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Bigues i Riells. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- Execució de les obres de la memòria valorada “MILLORA DE LA INTERSECCIÓ 

URBANA ENTRE LA BP-1432 I LA BV-1484. TM DE BIGUES I RIELLS” redactada per 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat i Viària Local, amb un import total de 246.416,97 
EUR (IVA inclòs), dels quals 209.454,42 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient; i l’import de 36.962,55 EUR com a avançament de la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Bigues i Riells, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

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

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

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

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i manteniment 
de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels 
elements de contenció de vehicles. 
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Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Bigues i Riells 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 36.962,55 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació. En el cas que la baixa d’adjudicació 
sigui superior a l’aportació municipal, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de 
la part que li corresponia inicialment.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament 
de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament de Bigues i Riells des de la finalització de les obres, 
inclosos els arbres i l’enjardinament. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
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Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Bigues i Riells 
als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues 
parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el 
conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) 
Valldoreix i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), relatiu a les obres del 
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projecte constructiu “Itinerari de vianants i bicicletes entre La Floresta i 
Valldoreix a la carretera BV1462 i millora de la intersecció amb el camí antic de 
Terrassa. TM de Sant Cugat del Vallès” (Exp. núm. 2017/7947).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment la carretera BV-1462, de titularitat de la Diputació de Barcelona del PK 

0+000 al PK 11+300, gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, i de titularitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del PK 11+300 a la 
rotonda de Can Cadena. 

 
2. L’àmbit d’actuació del projecte es situa a la ctra. BV-1462, al tram comprès entre 

la intersecció amb el Camí Antic de Terrassa, a la zona de La Floresta, i la rotonda 
de Can Cadena al nucli de Valldoreix, al TM de Sant Cugat del Vallès. 

 
3. És una carretera de secció estreta, amb amplades compreses entre 5,5 i 6,0 m, 

amb un carril de circulació per sentit, i vorals laterals estrets o inexistents. L’àmbit 
d’actuació transcorre per zona interurbana a la zona de La Floresta i per zona 
urbana a la zona de Valldoreix. 

 
4. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BV-1462 

mitjançant la implantació d’un itinerari de vianants adjacent al marge dret de la 
carretera, i protegit mitjançant la implantació de barreres de seguretat, eliminant la 
cohabitació que es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de 
vianants. També es preveu la implantació d’una nova rotonda en la cruïlla de la 
carretera amb el Camí antic de Terrassa, l’ordenació de la intersecció actual amb 
els carrers de Ca n’Enric, la Pau i el passeig del Sol, la millora de la rasant en el 
punt de canvi de titularitat de la carretera, la millora de l’enllumenat, actuacions 
que han de consolidar de forma eficaç i integrada a l’entorn de significat valor 
paisatgístic aquest element de connectivitat entre Valldoreix i La Floresta. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD 

de Valldoreix, beneficiaris de l’actuació. 
 
6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants i bicicletes 
entre La Floresta i Valldoreix a la carretera BV-1462 i millora de la intersecció amb 
el camí antic de Terrassa. TM de Sant Cugat del Vallès” per un import total de 
2.106.160,68 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.  
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7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 
BV-1462, creant un itinerari per a vianants protegit que garanteixi la seguretat dels 
usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, i la millora de la 
intersecció entre la carretera BV-1462 i el Camí Antic de Terrassa amb la 
implantació d’una rotonda, mitjançant l’execució de les obres d’Itinerari de 
vianants i bicicletes entre La Floresta i Valldoreix a la carretera BV-1462 i millora 
de la intersecció amb el camí antic de Terrassa. TM de Sant Cugat del Vallès. 

 
8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat 

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

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

mesos. 
 
10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 2.106.160,68 €, IVA inclòs dels quals 

893.132,18 €, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100; l’import 
de 724.510,98 € correspon a l’avançament de la part corresponent a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001; i l’import de 
488.517,52 € com a avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica 
inicialment prevista de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001; totes elles del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona dels exercicis 2021, 
2022 i 2023, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
12. Si bé, segons la minuta del conveni, els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i 

l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix han de cofinançar la part 
d’obra que afecta als seus municipis pels imports anteriorment indicats, aquesta 
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’ajuntament i l’EMD per tal que ingressin la part que els correspon. 
L’ajuntament i l’EMD procediran a l’ingrés de l’import que finalment els 
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correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop els sigui 
notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb la 
certificació final, per tal que facin l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de 
la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

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

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

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

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

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

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i 
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271, de 30 d’abril de 2021, publicat al BOPB de 6 de maig 2021, 
i per Decret de la Presidència núm. 5574, de 27 de maig de 2021, publicat al BOPB 
de 31 de maig de 2021. 
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7. De conformitat amb la base 33 de les Bases d’execució del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona del present exercici, la Diputació podrà aprovar i 
formalitzar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com 
a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que 
el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del 
sector públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

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

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada 
(EMD) de Valldoreix, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona relatiu a l’execució de les 
obres del projecte constructiu “ITINERARI DE VIANANTS I BICICLETES ENTRE LA 
FLORESTA I VALLDOREIX A LA CARRETERA BV-1462 I MILLORA DE LA 
INTERSECCIÓ AMB EL CAMÍ ANTIC DE TERRASSA. TM DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 
 
(...) 

 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 

DEL VALLÈS, L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA (EMD) VALLDOREIX I 
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU “ITINERARI DE VIANANTS I BICICLETES ENTRE LA FLORESTA I 
VALLDOREIX A LA CARRETERA BV-1462 I MILLORA DE LA INTERSECCIÓ AMB EL 

CAMÍ ANTIC DE TERRASSA. TM DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 
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19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS representat per la lŀlma. Alcaldessa-
presidenta de l’Ajuntament, Sra. Mireia Ingla Mas, i assistida per la Secretària de la 
corporació Sra. Rosa Castella Mata.    
 
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA (EMD) VALLDOREIX, representada per l’lŀlm. 
President de l’EMD de Valldoreix, Sr. Josep Puig Belman, i assistit per la Secretària-
Interventora accidental de l’EMD de Valldoreix Sra. Maria Josep Tuya Manzanera. 
 
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA, representada pel Sr. Antonio Balmon Arévalo, 
Vicepresident Executiu de de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF: P0800258F i 
domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, nomenat per la 
resolució de la Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 26 de juliol de 2019, 
publicada al BOP d’1 d’agost de 2019 i assistit pel Secretari General de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, el senyor Marcel·lí Pons Duat. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Actualment la carretera BV-1462, de titularitat de la Diputació de Barcelona del PK 0+000 

al PK 11+300, gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, i de titularitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del PK 11+300 a la rotonda de 
Can Cadena. 

 
2. L’àmbit d’actuació del projecte es situa a la ctra. BV-1462, al tram comprès entre la 

intersecció amb el Camí Antic de Terrassa, a la zona de La Floresta, i la rotonda de Can 
Cadena al nucli de Valldoreix, al TM de Sant Cugat del Vallès. 

 
3. És una carretera de secció estreta, amb amplades compreses entre 5,5 i 6,0 m, amb un 

carril de circulació per sentit, i vorals laterals estrets o inexistents. L’àmbit d’actuació 
transcorre per zona interurbana a la zona de La Floresta i per zona urbana a la zona de 
Valldoreix. 

 
4. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la carretera BV-1462 

mitjançant la implantació d’un itinerari de vianants adjacent al marge dret de la carretera, 
i protegit mitjançant la implantació de barreres de seguretat, eliminant la cohabitació que 
es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de vianants. També es preveu 
la implantació d’una nova rotonda en la cruïlla de la carretera amb el Camí antic de 
Terrassa, l’ordenació de la intersecció actual amb els carrers de Ca n’Enric, la Pau i el 
passeig del Sol, la millora de la rasant en el punt de canvi de titularitat de la carretera, la 
millora de l’enllumenat, actuacions que han de consolidar de forma eficaç i integrada a 
l’entorn de significat valor paisatgístic aquest element de connectivitat entre Valldoreix i 
La Floresta. 

 
5. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de 

Valldoreix, beneficiaris de l’actuació. 
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6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants i bicicletes entre La 
Floresta i Valldoreix a la carretera BV-1462 i millora de la intersecció amb el camí antic 
de Terrassa. TM de Sant Cugat del Vallès” per un import total de 2.106.160,68 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.  

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

1462, creant un itinerari per a vianants protegit que garanteixi la seguretat dels usuaris i 
incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, i la millora de la intersecció entre la 
carretera BV-1462 i el Camí Antic de Terrassa amb la implantació d’una rotonda, 
mitjançant l’execució de les obres d’Itinerari de vianants i bicicletes entre La Floresta i 
Valldoreix a la carretera BV-1462 i millora de la intersecció amb el camí antic de 
Terrassa. TM de Sant Cugat del Vallès. 

 
8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal 

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del 
projecte constructiu de l’“Itinerari de vianants i bicicletes entre La Floresta i Valldoreix a 
la carretera BV-1462 i millora de la intersecció amb el camí antic de Terrassa. TM de 
Sant Cugat del Vallès”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les 
obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 2.106.160,68 EUR €, IVA inclòs, amb cofinançament 
a càrrec de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat 
Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix.  
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Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- l’execució de les obres del projecte constructiu de l’“Itinerari de vianants i bicicletes 

entre La Floresta i Valldoreix a la carretera BV-1462 i millora de la intersecció amb 
el camí antic de Terrassa. TM de Sant Cugat del Vallès”, redactat per l’Oficina Tècnica 
de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 2.106.160,68 €, IVA 
inclòs dels quals 893.132,18 €, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100; 
l’import de 724.510,98 € correspon a l’avançament de la part corresponent a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001; i l’import de 488.517,52 € com a 
avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001; totes elles del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona dels exercicis 2021, 2022 i 2023, condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 
 
La part que els correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, l’avançarà la Diputació de Barcelona 
amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació 
de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament i a l’EMD de Valldoreix per tal que 
ingressin la part que els correspon. 
 

- La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 
l’expropiació forçosa, ocupacions temporals i constitució de servituds de tots aquells 
terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbà, de conformitat 
amb la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu. 

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

de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
 Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació 

i manteniment dels següents elements en el tram de carretera de titularitat de Diputació 
de Barcelona: 

 
 Calçada i drenatge de la carretera. 
 Contencions de vehicles. 
 Senyalització horitzontal, vertical i d’orientació. 
 Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de 

velocitat). 
 Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl 

no urbà. 
 Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbà. 
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Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 724.510,98 €.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès conservarà tots els elements d’urbanització dins del 
seu àmbit municipal que es detallen a continuació: 
 
 Enllumenat de l’itinerari. 
 Abalisament de l’itinerari. 
 Senyalització vertical associada a l’itinerari. 
 Mobiliari urbà. 
 Enjardinament de l’illot central de la rotonda amb el Camí Antic de Terrassa. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès durà a terme la cessió/mutació demanial dels 
terrenys afectats d’ocupació definitiva i autoritzacions dels terrenys afectats d’ocupació 
temporal, de la seva titularitat i de qualsevol naturalesa, així com les finques situades en sòl 
urbà. Consegüentment, durà a terme l’expropiació de la finca 12 de la Relació de Béns i 
drets de projecte de classificació urbanística Sòl Urbà (SU), i posarà a disposició els 
terrenys a Diputació de Barcelona per dur a terme l’execució de les obres. 
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Quart.- Obligacions de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix 
 
L’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, es farà càrrec de la seva part del 
cost de l’actuació, consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 488.517,52 €. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’EMD de Valldoreix procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació. 
 
L’EMD de Valldoreix durà a terme la cessió/mutació demanial dels terrenys de la seva 
titularitat i de qualsevol naturalesa, afectats amb ocupació definitiva a favor de la Diputació 
de Barcelona, i així mateix, quant a les ocupacions temporals, autoritzarà a Diputació de 
Barcelona per a fer possible l’execució de les obres i segons la relació de béns i drets 
afectats del projecte constructiu. 
 
L’EMD de Valldoreix designarà un tècnic per fer el seguiment de les obres. 
 
L’EMD de Valldoreix conservarà tots els elements d’urbanització que es detallen a 
continuació: 
 
 Totalitat del tram de la carretera BV-1462 comprès entre el PK 11+300 a la rotonda de 

Can Cadena. 
 En la resta de tram de carretera objecte d’actuació i dins del seu àmbit municipal: 

 
- Enllumenat de l’itinerari. 
- Abalisament de l’itinerari. 
- Senyalització vertical associada a l’itinerari. 
- Mobiliari urbà. 
- Canalització de reserva per a serveis. 

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
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Cinquè.- Obligacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’acrònim AMB) durà a terme la cessió/mutació 
demanial dels terrenys de la seva titularitat i de qualsevol naturalesa, afectats amb ocupació 
definitiva a favor de la Diputació de Barcelona, i així mateix, quant a les ocupacions 
temporals, autoritzarà a Diputació de Barcelona per a fer possible l’execució de les obres i 
segons la relació de béns i drets afectats del projecte constructiu. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Sisè.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts 
anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Setè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Vuitè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Novè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
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Desè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Onzè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Dotzè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona, un representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, un representant 
tècnic de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix i un representant tècnic de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Tretzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 

 
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Mireia Ingla Mas, Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament; Rosa Castella Mata, Secretària de la corporació; Per l’Entitat Municipal 
Descentralitzada (EMD) Valldoreix: Josep Puig Belman, President de l’entitat; Maria Josep 
Tuya Manzanera, Secretària-Interventora accidental de l’Entitat; Per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona: Antonio Balmon Arévalo, Vicepresident Executiu de de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals.)” 

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) Valldoreix, i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per 
ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants de les entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el Projecte 
bàsic i executiu de Substitució del paviment i adequació de l'àmbit lavabos de la 
planta Golfa del Palau Güell de Barcelona. (Exp. núm. 2020/11829).- 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 Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, té previst executar les obres del 
Projecte bàsic i executiu de Substitució del paviment i adequació de l'àmbit lavabos de 
la planta Golfa del Palau Güell de Barcelona. 
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El projecte contempla les actuacions que es consideren necessàries i la seva finalitat 
és la substitució del paviment existent a la planta golfes del Palau Güell, que es troba 
en un estat de conservació deficient, i l’adequació interior de l’àmbit de lavabos, ja que 
es produeixen disfuncions importants en diferents elements que afecten les condicions 
d’ús i, en definitiva, la correcta funcionalitat de la planta golfes. 
 
També cal dotar d’un nou paviment a la sala, als espais comuns (lavabos i vestíbul) i 
als espais privats afectats, perquè sigui un paviment adequat a l’ús i les activitats que 
s’hi desenvolupen, principalment de caire expositiu a la sala. 
 
L’actuació ha d’incloure el sanejament de les capes base del nou paviment i garantint-
ne la durabilitat del conjunt perquè es pugui mantenir en bones condicions d’ús.  
 
En relació amb l’àmbit dels lavabos, també cal incidir sobre determinats elements que 
produeixen disfuncions com són els sanitaris, i certs revestiments. 
 
2. El projecte d’obres té un pressupost de 124.898,45 €, IVA exclòs, i amb el 21 % de 
l’IVA de 26.288,67 €, resulta tenir un pressupost total de 151.127,12 €. 
 
3. El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local ha emès un informe tècnic, en data 8 de 
juliol de 2021, amb la mateixa data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu, segons 
el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense informació pública per 
tractar-se d’obres de conservació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte bàsic conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 

del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial 
decret 337/2010, de 19 de març. 

 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 

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

 
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de 

conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

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

l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
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4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021. 

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

ACORD 
 
Únic. APROVAR el Projecte bàsic i executiu de Substitució del paviment i adequació 
de l'àmbit lavabos de la planta Golfa del Palau Güell de Barcelona, amb un pressupost 
de cent vint-i-quatre mil vuit-cents noranta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims 
(124.898,45 €), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, d’import vint-i-sis mil dos-
cents vuitanta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (26.288,67 €), resulta tenir un 
pressupost total de cent cinquanta-un mil cent vint-i-set euros amb dotze cèntims 
(151.127,12 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de conformitat 
amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el mateix 
sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als contractes 
d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(ac03966fb52a37dfd88f) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 BARNADAS RIBAS, MIREIA (FIRMA) 29/07/2021, 06:48 
 BARNADAS RIBAS, MIREIA (FIRMA)  29/07/2021, 06:49 
 Jose Luis Sanz Botey - DNI  29/07/2021, 10:12 
 (TCAT) 
Responsable directiu Servei  Jose Luis Sanz Botey (TCAT)  29/07/2021, 11:41 
Promotor  
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
definitivament, la subvenció atorgada a Viladecans Qualitat, SL, amb l'objecte de 
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 2020 
(Exp. núm. 2020/8086).- 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: 
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“FETS 
 
En data 14 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar 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 2020, (número convocatòria 11823/2020), (registre d’acords 
205/2020). 
 
En data 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions 
amb l’objecte de 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 
2020, (registre d’acords núm. 386/2020). 
 
En data 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la modificació dels terminis de la convocatòria 11823/2020 restablint els 
terminis inicials fixats als articles 4 i 21 de la convocatòria (registre d’acords núm. 
390/2020). 
 
En l’acord de concessió de subvencions de data 30 de juliol de 2020 (registre d’acords 
386/2020) figura l’atorgament, entre d’altres, de la subvenció següent en la modalitat 
de festival de referència: 
 

NIF Entitat Projecte Import 
Concedit 2020 

B63142848 Viladecans Qualitat SL Festival Internacional de Teatre i Animació Al 
Carrer 2020 / Espai de Carrer 2020 22.640 €  

 
En data 15 de juliol de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar (registre d’acords 452/2021) la revocació inicial de la subvenció abans 
esmentada i va concedir un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils a Viladecans Qualitat, 
SL, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord, per a què 
presentés les al·legacions que consideres oportunes, d’acord amb l’article 48 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 de maig de 
2017).  
 
La notificació a Viladecans Qualitat, SL de l’Acord de Junta de Govern de data 15 de 
juliol de 2021 es va practicar el dia 20 de juliol de 2021 a través de la plataforma 
ENOTUM. El termini d’audiència va finalitzar el dia 10 d’agost de 2021 (inclòs) sense 
rebre cap al·legació. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
L’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona 
(publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), relativa a la revocació de les subvencions 
concedides. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència, i que, 
atès que la competència per a la revocació no està delegada, correspon al mateix 
òrgan que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. REVOCAR definitivament, per delegació de la Presidència, la subvenció 
següent, per un import total de vint-i-dos mil sis-cents quaranta euros (22.640 €):  
 

NIF Entitat Projecte Import 
concedit 

Import 
revocat 

B63142848 Viladecans Qualitat SL Festival Internacional de Teatre i Animació 
Al Carrer 2020 / Espai de Carrer 2020 22.640 € 22.640 € 

 
concedida per Acord de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020 (registre 
d’acords 386/2020), que s’havia d’executar en el període comprès entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2020, i justificar com a màxim el 31 de març de 2021 ja que, 
transcorregut el període d’audiència concedit per l’Acord de la Junta de Govern de 
data 15 de juliol de 2021 (registre d’acords 452/2021), no s’han presentat al·legacions 
a la revocació inicialment aprovada. 
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Segon. REDUIR la despesa disposada per un import total de vint-i-dos mil sis-cents 
quaranta euros (22.640.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46901 del pressupost de l’anualitat 2021 mitjançant l’ajustament de 
valor número 2103901067.  
 
Tercer. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de 
Govern núm. 205 de data 14 de maig de 2020 que va aprovar la convocatòria amb 
l’objecte de 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 
2020, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Disminuir la quantia en vint-i-dos mil sis-cents quaranta euros (22.640.- EUR) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46901 del pressupost de 
l’anualitat 2021 tot condicionant-ho a l’aprovació de l’ajustament comptable aprovat 
a l’acord anterior. 
 

Quart. COMUNICAR la revocació definitiva d’aquesta subvenció la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present Acord a Viladecans Qualitat, SL per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria que té l'objecte de 
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 
(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, 
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 territorial i nacional, i 
ofereixen un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades 
en un gènere o àmbit concret i tenen una direcció artística professional. 
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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. 
 
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). 
 
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 10 de juny de 
2021 (registre d’acords 344/21), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
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 
màxim de tres-cents cinquanta-cinc mil euros (355.000.- EUR). 
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) es va publicar 
en data 16 de juny de 2021 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número d’identificació BDNS 569637.  
 
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent acta que es va celebrar el dia 28 de juliol de 2021. 
 
Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis de Cultura de data 23 de juliol de 2021 en 
què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Atès que la clàusula onzena de la convocatòria estableix un pressupost màxim de 
TRES-CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (355.000.- EUR) 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. 
 
Atès que en la proposta de resolució la despesa imputable a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46200 és inferior a la prevista inicialment en detriment de les 
aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, G/40103/33410/47902 i 
G/40103/33410/48901 es fa necessari el reajustament entre les quatre aplicacions 
pressupostàries inicialment aprovades per acord de la Junta de Govern de data 10 de 
juny 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 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, 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 de subvencions amb l’objecte de 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 (número convocatòria 
202120215120012633) d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 
Fires, mostres i mercats de referència:  
 

NIF Entitat Nom del projecte Total 
punts 

Pressupost 
total 

Import 
concedit 

G64329378 
Fundació Mediterrània, 
Fira d'espectacles 
d'arrel tradicional 

24a Fira Mediterrània de 
Manresa - programació 
artística 

82 413.500,00 € 30.625 € 

P5829901G 
Organisme Autònom 
de Fires i Mercats de 
Vic (OFIM) 

Mercat de Música Viva de 
Vic 76 857.300,00 € 30.000 €* 

P0810100H Ajuntament d'Igualada 
Mostra Igualada. Fira 
d'espectacles infantils i 
juvenils  

68 300.834,33 € 25.000 €* 

 
*Quantitat sol·licitada per l’entitat. 
 
Festivals de referència:  
 

NIF Entitat Nom del projecte Total 
punts 

Pressupost 
total 

Import 
concedit 

G64070592 

Fundació Sitges, 
Festival Internacional 
de Cinema de 
Catalunya  

54 Edició Sitges - Festival 
Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya 

100 2.111.400,00 € 50.000 €* 
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NIF Entitat Nom del projecte Total 
punts 

Pressupost 
total 

Import 
concedit 

G58117847 Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals  40 Festival jazz Terrassa  84 223.300,00 € 15.000 €* 

A08808461 Badalona 
Comunicació , SA 

47a edició FILMETS 
Badalona Film Festival 76 257.824,47 € 20.000 €* 

B63142848 Viladecans Qualitat SL 

32è Festival Internacional 
de Teatre i Animació 
AlCarrer de Viladecans // 7è 
Espai de Carrer 2021 

76 130.035,00 € 20.625 € 

G65533556 Associació Fotogràfica 
Espaifoto  

Festival internacional de 
fotografia analògica 
contemporània Revela't 
2021  

64 160.000,00 € 15.625 € 

B64005911 Grisart Fotografia SLU Panoràmic, festival de 
Cinema, Fotografia i més 52 126.500,00 € 15.625 € 

P0827900B Ajuntament de 
Terrassa 

Festival TNT- Terrassa 
Noves Tendències 2021 52 537.962,33 € 20.625 € 

P0819900B Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat Festival Altaveu 52 147.017,80 € 15.625 € 

B66205014 Sun Music bcn, SL CanetRock21 48 1.151.182,95 € 20.000 €* 

G62923032 Fundació Privada 
Palau Festival Poesia i + 48 126.371,50 € 15.625 € 

G63436430 
Associació Rialles 
Espectacles Infantils i 
Juvenils  

Festival elPetit 2021 48 156.500,00 € 15.000 €* 

G62183702 
VINSEUM Museu de 
les Cultures del Vi de 
Catalunya 

MOST Festival 
Internacional de Cinema del 
Vi 10a edició 

48 112.672,81 € 15.625 € 

P0830800I Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

40è FIMPT (Festival 
Internacional de Música 
Popular Tradicional) 

44 113.936,99 € 15.000 €* 

B65047375 No Sonores, SL Festival Petits Camaleons 
2021 40 263.692,00 € 15.000 €* 

 
*Quantitat sol·licitada per l’entitat. 
 
Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits per no ser objecte de la 
convocatòria incomplint algun dels requisits establerts a la base segona de la mateixa, 
i per incompliment del termini de presentació de les sol·licituds segons la base setena 
de la convocatòria: 
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NIF Ens Nom del projecte Requisit incomplert 

P0816400F 
Ajuntament de 
la Pobla de 
Claramunt 

Programació estable 
d'arts escèniques de 
referència 

 Presentar la sol·licitud en termini de 
presentació de sol·licituds 

 Tractar-se d’un dels esdeveniments objecte de 
subvenció: fires, mostres, mercats i/o festivals 

 Festival amb un pressupost igual o superior a 
100.000 € 

P0817400E Ajuntament de 
Puig-reig Festival folk 

 Festival amb un pressupost igual o superior a 
100.000 €  

 Festival que realitzi un mínim de 10 propostes 
artístiques 

 
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a 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 la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021, segons estableix la 
convocatòria 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 presentades 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. 
 
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 40 punts per a les 
fires, mostres i mercats de referència, i una puntuació igual o superior a 32 punts en el cas 
de festivals de referència, les quals 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. 
 
1. Criteris per valorar les 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 
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 Entre 15.001 i 35.000 assistents: 32 punts 
 Més de 35.000 assistents: 40 punts 

 
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 

 
2. Criteris per valorar els 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 

 
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, es considera la possibilitat de finançar activitats 
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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 a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions. 
 
Puntuació de les fires, mostres i mercats de referència:  

 

NIF Entitat Nom del projecte 
Criteris 

valoració Total 
punts 

a b c 

G64329378 
Fundació Mediterrània, 
Fira d'espectacles 
d'arrel tradicional 

24a Fira Mediterrània de 
Manresa - programació artística 32 40 10 82 

P5829901G 
Organisme Autònom de 
Fires i Mercats de Vic 
(OFIM) 

Mercat de Música Viva de Vic 16 40 20 76 

P0810100H Ajuntament d'Igualada Mostra Igualada. Fira 
d'espectacles infantils i juvenils  16 32 20 68 

 
Puntuació dels festivals de referència: 
 

NIF Entitat Nom del projecte 
Criteris 

valoració Total 
punts 

a b c 

G64070592 

Fundació Sitges, 
Festival Internacional 
de Cinema de 
Catalunya  

54 Edició Sitges - Festival 
Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya 

40 40 20 100 

G58117847 Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals  40 Festival jazz Terrassa  24 40 20 84 

A08808461 Badalona Comunicació, 
SA 

47a edició FILMETS Badalona 
Film Festival 32 24 20 76 

B63142848 Viladecans Qualitat SL 

32è Festival Internacional de 
Teatre i Animació AlCarrer de 
Viladecans // 7è Espai de 
Carrer 2021 

24 32 20 76 

G65533556 Associació Fotogràfica 
Espaifoto  

Festival internacional de 
fotografia analògica 
contemporània Revela't 2021  

32 24 8 64 

B64005911 Grisart Fotografia SLU Panoràmic, festival de Cinema, 
Fotografia i més 24 24 4 52 
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NIF Entitat Nom del projecte 
Criteris 

valoració Total 
punts 

a b c 

P0827900B Ajuntament de 
Terrassa 

Festival TNT- Terrassa Noves 
Tendències 2021 - 16 24 12 52 

P0819900B Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat Festival Altaveu 8 24 20 52 

B66205014 Sun Music bcn, SL CanetRock21 8 32 8 48 

G62923032 Fundació Privada Palau Festival Poesia i + 24 8 16 48 

G63436430 
Associació Rialles 
Espectacles Infantils i 
Juvenils  

Festival elPetit 2021 8 24 16 48 

G62183702 
VINSEUM Museu de 
les Cultures del Vi de 
Catalunya 

MOST Festival Internacional de 
Cinema del Vi 10a edició 24 16 8 48 

P0830800I Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 

40è FIMPT (Festival 
Internacional de Música 
Popular Tradicional) 

8 16 20 44 

B65047375 No Sonores, SL Festival Petits Camaleons 2021 16 16 8 40 
 
Procediment aplicat per atorgar el suport segons estableix la convocatòria i les bases 
específiques 
 
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques, l’import es 
determina de la següent manera: 
 
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 € 
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 € 
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En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat, 
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. 
 
Un cop atorgats els imports als projectes, segons els barems establerts en les taules, ha 
restat import pendent per assignar (un total de 5.000 €), el qual s’ha distribuït en parts iguals 
entre les sol·licituds estimades amb un import sol·licitat superior a l’inicialment assignat (un 
total de 8 sol·licituds), tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases 
específiques. Del resultat ha suposat incrementar en 625 € més el suport inicialment 
assignat a les sol·licituds estimades amb un import sol·licitat superior a l’inicialment 
assignat. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que es proposa atorgar no excedeix, en qualsevol 
cas, del 50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat, ni de l’import sol·licitat pel 
beneficiari. 

 
Quart. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovada per 
acord de Junta de Govern número 344 de data 10 de juny de 2021, en la quantia total 
de dos-cents quaranta-vuit mil set-cents cinquanta euros (248.750.- EUR) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46200, per tal què el crèdit torni a estar com 
a disponible i, poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que correspon en funció dels tipus d’ens beneficiari. 
 
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de cent sis mil dos-cents cinquanta euros (106.250.- EUR), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46200 del pressupost de despeses de 2021 de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

Modalitat NIF ENS Projecte  Import  Operació 
comptable 

Fires, 
mostres i 
mercats de 
referència 

P5829901G 
Organisme Autònom 
de Fires i Mercats de 
Vic (OFIM) 

Mercat de Música 
Viva de Vic 30.000 € 2103003274.1 

P0810100H Ajuntament 
d'Igualada 

Mostra Igualada. 
Fira d'espectacles 
infantils i juvenils  

25.000 € 2103003274.2 

Festivals de 
referència 

P0827900B Ajuntament de 
Terrassa 

Festival TNT- 
Terrassa Noves 
Tendències 2021 

20.625 € 2103003274.3 

P0819900B Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat Festival Altaveu 15.625 € 2103003274.4 

P0830800I Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

40è FIMPT (Festival 
Internacional de 
Música Popular 
Tradicional) 

15.000 € 2103003274.5 

TOTAL 106.250 €  

 
Sisè. APROVAR l’autorització de crèdit per un import total de dos-cents quaranta-vuit 
mil set-cents cinquanta euros (248.750.- EUR), com a conseqüència de la redistribució 
de la quantia que correspon assignar a les aplicacions pressupostàries següents: 
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G/40103/33410/46901 Import: 40.625 EUR 
G/40103/33410/47902 Import: 50.625 EUR 
G/40103/33410/48901 Import: 157.500 EUR 

 
previstes inicialment en la convocatòria, condicionat a l’aprovació de la reducció de 
l’autorització de la despesa prevista a l’acord quart. 
 
Setè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de dos-cents quaranta-vuit mil set-cents cinquanta euros (248.750.- EUR), segons 
els imports i aplicacions pressupostàries següents: 
 

G/40103/33410/46901 Import: 40.625 EUR 
G/40103/33410/47902 Import: 50.625 EUR 
G/40103/33410/48901 Import: 157.500 EUR 

 
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: 
 

Modalitat NIF ENS Projecte  Import  Operació 
comptable 

Festivals de 
referència 

A08808461 Badalona 
Comunicació, SA 

47a edició 
FILMETS Badalona 
Film Festival 

20.000 € Condicionada 
acord sisè 

B63142848 Viladecans Qualitat SL 

32è Festival 
Internacional de 
Teatre i Animació 
AlCarrer de 
Viladecans // 7è 
Espai de Carrer 
2021 

20.625 € Condicionada 
acord sisè 

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA G/40103/33410/46901 40.625 €  

 
Modalitat NIF ENS Projecte  Import  Operació 

comptable 

Festivals de 
referència 

B64005911 Grisart Fotografia 
SLU 

Panoràmic, festival 
de Cinema, 
Fotografia i més 

15.625 € Condicionada 
acord sisè 

B66205014 Sun Music bcn, SL CanetRock21 20.000 € Condicionada 
acord sisè 

B65047375 No Sonores, SL Festival Petits 
Camaleons 2021 15.000 € Condicionada 

acord sisè 
TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA G/40103/33410/47902 50.625 €  
 

Modalitat NIF ENS Projecte  Import  Operació 
comptable 
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Modalitat NIF ENS Projecte  Import  Operació 
comptable 

Fires, 
mostres i 
mercats de 
referència 

G64329378 

Fundació 
Mediterrània, Fira 
d'espectacles d'arrel 
tradicional 

24a Fira 
Mediterrània de 
Manresa - 
programació 
artística 

30.625 € Condicionada 
acord sisè 

Festivals de 
referència 

G64070592 

Fundació Sitges, 
Festival Internacional 
de Cinema de 
Catalunya  

54 Edició Sitges - 
Festival 
Internacional de 
Cinema Fantàstic 
de Catalunya 

50.000 € Condicionada 
acord sisè 

G58117847 Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals  

40 Festival jazz 
Terrassa  15.000 € Condicionada 

acord sisè 

G65533556 Associació 
Fotogràfica Espaifoto  

Festival 
internacional de 
fotografia analògica 
contemporània 
Revela't 2021  

15.625 € Condicionada 
acord sisè 

G62923032 Fundació Privada 
Palau Festival Poesia i + 15.625 € Condicionada 

acord sisè 

G63436430 
Associació Rialles 
Espectacles Infantils 
i Juvenils  

Festival elPetit 2021 15.000 € Condicionada 
acord sisè 

G62183702 
VINSEUM Museu de 
les Cultures del Vi de 
Catalunya 

MOST Festival 
Internacional de 
Cinema del Vi 10a 
edició 

15.625 € Condicionada 
acord sisè 

TOTAL APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA G/40103/33410/48901 157.500 €  

 
Vuitè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats 
serà, com a màxim, el 31 de març de 2022, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria 
aprovada. 
 
Novè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Desè. 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.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
definitivament, les subvencions atorgades mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre per al 2019, 
destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar a la 
demarcació de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/643).- La Junta, de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
En data 31 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat 
de lucre per al 2019, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona (número de la 
convocatòria 201920195120010543) (registre d’acords 24/2019). 
 
En data 26 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre la convocatòria 201920195120010543 destinada a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de 
lucre (registre d’acords 423/2019). 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar, per delegació de la Presidència, la revocació inicial de les subvencions 
atorgades mitjançant el procediment de concurrència competitiva a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre per al 2019, destinades a finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona (registre 
d’acords 435/2020). 
 
En l’esmentat Acord de revocació inicial figuraven les subvencions següents: 
 
Núm. Operació 

Comptable NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2019 (€) 

1903003064.5 G65079444 
A. Hdad rociera a. Sta. Ma. de 
las Arenas Voces del camino 
de Terrassa 

Rocío 2019 1.274,95 

1903003064.17 G08983256 Agrupación cultural Saudade Promoció de cultures 895,12 

1903003064.36 G58838103 Badalona sardanista 75 Aplec Sardana Badalona 2.155,72 

1903003064.39 G08904260 Acción Cultural Miguel de 
Cervantes Rincón literario anual XXII 1.215,65 

1903003064.40 G58333451 Casal cultural dansaires 
manresans XXXIV Oreneta d’or 1.423,20 

1903003064.45 G58039488 A.C.A Cofradía 15+1 Cruz de Mayo 2019 1.245,30 

1903003064.52 G64154156 Esbart Dansaire de Sant Pol 22e Festival danses cat. 1.186,00 

1903003064.65 G62508437 Associació de diables Kabra 
L'Hospitalet Bestia Kabra 949,37 

1903003064.66 G60769544 Grup ball de gitanes de Santa 
Perpètua de Mogoda Intercanvi cultural 930,00 
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Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte 

Import 
Concedit 
2019 (€) 

1903003064.76 G60543733 Hdad Ntra Sra del Rocío de 
Badia del Vallès Romeria del Rocío 1.003,62 

1903003064.88 G63766463 Coral Preludi d'amics de la 
Unesco de Barcelona Cicle de cançons marineres 1.363,90 

1903003064.94 G63101406 Falcons de Barcelona Fet falconer 1.719,70 

1903003064.103 G65009557 Associació Musical Suburense La musica dona 1.215,65 

1903003064.136 G63165583 Associació per les tradicions 
catalanes Tradicat Flama del Canigó 2019 500,00 

1903003064.154 G59152405 Grup sardanista dintre el bosc Aplec a l’Agulla 1.423,20 

1903003064.157 G65075228 Associació de Confraresses 
de Barcelona El mon confrare de Bcn 1.500,00 

1903003064.158 G61191771 
Associació Juvenil Drac Baluk 
Astharot i Diables de Ca 
n'Aurell 

IV Diada de Foc tradicional 1.601,10 

1903003064.159 G63370563 Associació Cultural 18 de 
setembre XXII Aplec de Cardona 1.690,05 

1903003064.161 G63003065 Escamot dels Diables Commemoració 20 anivers. 1.512,15 

1903003064.171 G65933020 Associació Crits i Renou Trobada de ball tradicional 1.000,00 

1903003064.176 G60698396 Pixafocs i Cagaspurnes de 
Masquefa 25è Aniversari Colla 1.690,05 

1903003064.180 G66354648 Associació cultural grup de 
teatre de Callús Fira de Filadores 976,50  

1903003064.186 G58368150 
Germandat de Trabucaires, 
Geganters i Grallers de Sant 
Andreu 

Festa Major 2019 1.719,70 

1903003064.187 G62123583 Associació de Sant Antoni 
Abat - Tonis de Manlleu Festa dels Tonis de Manlleu 2.155,72 

1903003064.188 G62265046 Colla Gegantera d'Iluro X Mostra Balls de Gegants 1.482,50 

1903003064.208 G66353871 Castellers del Prat de 
Llobregat El Prat, un mon casteller 2.845,40 

1903003064.217 G62878954 Gegants de Capellades Restaura gegant centenari 650,00 

1903003064.219 G60814241 Castellers de Sabadell Fem pinya amb els joves 2.187,90 

1903003064.221 G65327348 Associació Geganters i 
Grallers del Carrer de la Riera Org. Seguici festa major 1.452,85 

1903003064.225 G59186577 Associació amics de la 
sardana d'Artés 36è Sarau artesenc 1.601,10 

1903003064.234 G58031832 Casa de Aragón de Gavà, 
Viladecans y Castelldefels San Jorge 1.215,65 

1903003064.247 G59372599 Colla de castellers xicots de 
Vilafranca Recuperació fira El Firal 895,12 

1903003064.251 G65363483 Assoc. de diables els cremats 
de La Múnia Correfoc 38 aniversari 800,00 

1903003064.256 G66977141 Associació musical Can Roig i 
Torres Ball popular en envelat 800,00 

1903003064.257 G61931010 Castellers del Poble Sec 20 anys de Castellers 2.059,20 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte 

Import 
Concedit 
2019 (€) 

1903003064.276 G60429743 CCA Hdad. Ntra. Sra. Divina 
pastora de Mataró 25è aniversari 1.363,90 

1903003064.277 G08890956 Centro Galego de Barcelona Dia do apostolo Santiago 922,25 

1903003064.282 G61992335 Comissió Cavalcada dels Reis 
d' Igualada Fundació Privada Festa dels reis Igualada 2.027,02 

1903003064.288 G61302576 Agrupación cultural galega 
Agarimos Jornades culturals  1.000,00 

 
En data 2 d’octubre de 2020, la Gerència de Serveis de Cultura va iniciar el procés de 
notificació de totes les subvencions revocades inicialment.  
 
Durant el termini d’audiència que es va iniciar l’endemà de la notificació de l’Acord de 
revocació inicial (registre d’acords 435/2020) es van presentar les següents 
al·legacions: 
 

NIF Entitat Projecte 
G58838103 Badalona sardanista 75 Aplec Sardana Badalona  
G60769544 Grup ball de gitanes de Santa Perpètua de 

Mogoda 
Intercanvi cultural  

G60698396 Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa 25è aniversari Colla de diables Pixafocs i 
Cagaspurnes  

G63766463 Coral Preludi d'amics de la Unesco de 
Barcelona 

Cicle de cançons marineres  

G65075228 Associació de Confraresses de Barcelona El mon confrare de Barcelona en la Processó 
de la Inmaculada – Vot del Poble, Barcelona 
1651, integració de la dona.  

G58333451 Casal cultural dansaires manresans XXXIV Oreneta d'Or Ciutat de Manresa  
G61992335 Comissió Cavalcada dels Reis d' Igualada 

Fundació Privada 
Festa dels Reis d'Igualada  

G62123583 Associació de Sant Antoni Abat - Tonis de 
Manlleu 

FESTES DELS TONIS DE MANLLEU  

G61191771 Associació Juvenil Drac Baluk Astharot i 
Diables de Ca n'Aurell 

IV Diada Tradicional  

G63370563 Associació Cultural 18 de setembre XXII APLEC DE CARDONA  
 
I, a més a més, va arribar la següent renúncia: 
 

NIF Entitat Projecte 
G08983256 Agrupación cultural Saudade Promoció de cultures 

 
Previ a la preparació de l’Acord de revocació definitiva es van detectar errors durant el 
període comprés entre la notificació de l’Acord 435/2020 fins l’actualitat que s’han 
hagut d’esmenar i que són els següents: 
 

1) Les notificacions no es van signar pel responsable de la Secretaria delegada, es 
van signar per part de la Gerent de Serveis de Cultura i van ser tramitades amb 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

aquest defecte de forma. El que va comportar que s’haguessin de notificar 
novament a tots aquells ens que no van realitzar al·legacions. Derivat d’aquestes 
notificacions realitzades el dia 2 de juliol de 2021 en tràmit d’audiència s’han 
realitzat les següents al·legacions. 

 

NIF Entitat Projecte 
G58368150 Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers de 

Sant Andreu 
Festa Major 2019 

G61931010 Castellers del Poble Sec 20 anys de Castellers 
G63101406 Falcons de Barcelona Fet falconer 

 
I, a més a més, va arribar la següent renúncia: 

 

NIF Entitat Projecte 
G63165583 Associació per les tradicions catalanes Tradicat Flama del Canigó 2019 

 
2) Dues entitats van rebutjar les notificacions enviades en data 2 de juliol de 2021 i 

s’han hagut de publicar els corresponents edictes tal i com estableix l’article 44 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. La publicació d’aquests dos edictes es va realitzar al 
BOE de data 21 de juliol de 2021. Una vegada transcorregut el termini 
d’audiència d’aquestes dues notificacions publicades al BOE s’ha constatat que 
no s’han realitzat al·legacions per cap de les dues entitats. 

 
3) Es va detectar una errada material en l’Acord de revocació inicial aprovat per 

acord de Junta de Govern de data 17 de setembre de 2020 (registre d’acords 
435/2020). Concretament el NIF G08468209 no correspon a l’Associació Coral 
Preludi els Amics, sent el NIF correcte G63766463, tot i així la pràctica de la 
notificació es va realitzar correctament havent fet aquesta entitat al·legacions 
durant el procés d’audiència. 

 
En no poder-se tramitar la revocació definitiva a l’exercici 2020, cal aprovar un 
reconeixement de crèdit de despeses generades en exercicis anteriors per tal 
d’atendre les al·legacions estimades. A efectes de determinar l’òrgan competent per 
aprovar el reconeixement de crèdit, s’ha comprovat l’existència de consignació 
pressupostària a l’exercici 2019. 
 
En resposta a les al·legacions presentades, la Gerent de Serveis de Cultura ha emès 
el següent informe de data 30 d’agost de 2021: 
 

“INFORME 
 

Resposta a al·legacions presentades al procés de revocació de les subvencions 
atorgades mitjançant el procediment de concurrència competitiva a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre per al 2019, destinades a finançar activitats de cultura popular 
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i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona. (Expedient 
2019/643). 
 
1. Antecedents 
 
En data 31 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 
2019, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona (Número de la convocatòria 
201920195120010543) (registre d’acords 24/2019). 
 
En data 26 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre la convocatòria 201920195120010543 destinada a finançar activitats de cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (registre d’acords 
423/2019). 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la revocació inicial de les subvencions atorgades mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2019, destinades a 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona (registre d’acords 435/2020). 
 
Posteriorment a l’enviament de les respectives notificacions enviades relatives a l’acord 435 
de Junta de Govern de data 17 de setembre de 2020 han arribat al·legacions respecte de 
les subvencions atorgades que consten a la següent taula: 
 

Nom de l’entitat  NIF Projecte 
Data 

d’acceptació de 
notificació de 

revocació inicial 

Data de 
lliurament 

d’al·legacions 

Badalona sardanista G58838103 75 Aplec Sardana Badalona  2/10/2020 7/10/2020 
Grup ball de gitanes de 
Santa Perpètua de 
Mogoda 

G60769544 Intercanvi cultural  2/10/2020 10/10/2020 

Pixafocs i Cagaspurnes 
de Masquefa G60698396 25è aniversari Colla de diables 

Pixafocs i Cagaspurnes  2/10/2020 15/10/2020 

Coral Preludi d'amics de 
la Unesco de Barcelona G63766463 Cicle de cançons marineres  2/10/2020 15/10/2020 

Associació de 
Confraresses de 
Barcelona 

G65075228 

El mon confrare de Barcelona 
en la Processó de la 
Inmaculada – Vot del Poble, 
Barcelona 1651, integració de 
la dona.  

8/10/2020 19/10/2020 

Casal cultural dansaires 
manresans G58333451 XXXIV Oreneta d'Or Ciutat de 

Manresa  2/10/2020 21/10/2020 

Comissió Cavalcada dels 
Reis d' Igualada Fundació 
Privada 

G61992335 Festa dels Reis d'Igualada  6/10/2020 21/10/2020 
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Nom de l’entitat  NIF Projecte 
Data 

d’acceptació de 
notificació de 

revocació inicial 

Data de 
lliurament 

d’al·legacions 

Associació de Sant Antoni 
Abat - Tonis de Manlleu G62123583 FESTES DELS TONIS DE 

MANLLEU  9/10/2020 21/10/2020 

Associació Juvenil Drac 
Baluk Astharot i Diables 
de Ca n'Aurell 

G61191771 IV Diada Tradicional  2/10/2020 22/10/2020 

Associació Cultural 18 de 
setembre G63370563 XXII APLEC DE CARDONA  13/10/2020 27/10/2020 

Germandat de 
Trabucaires, Geganters i 
Grallers de Sant Andreu 

G58368150 Festa Major 2019 29/6/2021 11/7/2021 

Castellers del Poble Sec G61931010 20 anys de Castellers 3/7/2021 12/7/2021 
Falcons de Barcelona G63101406 Fet falconer 3/7/2021 14/7/2021 

 
2. Revisió de la documentació que consta a l’expedient 
 
Un cop revisades la documentació que consta a l’expedient per cadascuna de les 
subvencions amb al·legacions arribades es detecta el següent. 
 

2.1. Revisió de les al·legacions de l’entitat Badalona Sardanista (G58838103) 
 

Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de l’entitat Badalona Sardanista es posa de manifest que en data 7 
de febrer de 2020, va rebre notificació de requeriment, en la qual no va saber interpretar 
que comunicava que hi havia errors en la justificació presentada dins de termini. Després 
de posar-se en contacte amb la Diputació de Barcelona, li van fer saber els errors 
comesos i sentint-ho molt, no va entendre la primera vegada que la va llegir. Per aquest 
motiu no va poder presentar la documentació demanada. 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 

 
2.2. Revisió de les al·legacions de l’entitat Grup Ball de Gitanes Santa Perpetua 

de Mogoda (G60769544) 
 
El tràmit d’al·legacions s’ha presentat en temps però no en forma donat que no s’han 
adjuntat els documents acreditatius de la justificació. 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que no va adjuntar el compte justificatiu i la carta al·legant la justificació fora de termini, 
per tant no és correcte. 
 
2.3. Revisió de les al·legacions de l’entitat Associació Pixafocs i Cagaspurnes de 

Masquefa (NIF G60698396) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
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En les al·legacions de l’“Associació Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa” es posa de 
manifest el següent: “després de presentar dues vegades la justificació i revisada la 
documentació de la justificació per tal d’adjuntar la justificació que en el seu dia vam 
enviar des de l’ordinador que es va fer l’enviament, aquest es va formatejar i no tenim 
manera de recuperar la justificació que tenim, sabem per conversa telefònica que no 
entra correctament en el sistema i no es pot descarregar correctament. Per això no tenim 
manera de comprovar que la fitxa que vam enviar dues vegades estigués signada 
digitalment” 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
2.4. Revisió de les al·legacions de l’entitat Coral Preludi d'Amics de la UNESCO 

de Barcelona (G63766463) 
 
El tràmit d’al·legacions s’ha presentat en temps però no en forma donat que el compte 
justificatiu simplificat no era correcte.  
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació, 
però ha imputat despeses a la Diputació de Barcelona, d’allotjament fora de la 
demarcació, que no són subvencionables tal com expressat a l’article 2.2 de les bases 
de la convocatòria. Per tant es desestimen les al·legacions. 
 
2.5. Revisió de les al·legacions de l’entitat Associació de Confraresses de 

Barcelona (NIF G65075228) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de la “Associació de Confraresses de Barcelona” es posa de manifest 
el següent “per una banda l’annex B, Relació de despeses, del document de justificació 
es presenta ja corregit i correcte. Per altra banda, una de les factures presentades 
correspon al pagament de la banda de música que acompanya la processó de la 
Inmaculada que té lloc al Desembre. Durant la conversa telefònica vam acordar la 
validesa de la factura i del document justificatiu”. 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
2.6. Revisió de les al·legacions de l’entitat Casal Cultural Dansaires Manresans 

(G58333451) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions del Casal Cultural Dansaires Manresans es posa de manifest el 
següent: “en data 3 de febrer de 2020 es va presentar degudament complimentada la 
justificació de la subvenció concedida. Des de la data de presentació i fins a data en que 
s’ha rebut la resolució impugnada, l’entitat ni cap dels membres de la Junta han rebut 
requeriment i/o notificació per tal de reclamar l’aportació de documentació o d’esmena 
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que en la present resolució s’indica. Que no s’ha pogut complir amb el tràmit que s’indica 
a la resolució impugnada per no haver tingut coneixement dels requeriments que es 
manifesten en la mateix” 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
2.7. Revisió de les al·legacions de l’entitat Comissió Cavalcada dels Reis 

d'Igualada. Fundació Privada (G61992335) 
 

Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de la Comissió Cavalcada dels Reis d'Igualada es posa de manifest 
el següent “per un error humà, en el compte justificatiu presentat, constava d’un error en 
la data de la factura imputada a la subvenció de la Diputació de Barcelona, factura 
003/19 de la Unió Filharmònica d’Amposta i on constava 2018, i on havia de constar 
2019”. 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
2.8. Revisió de les al·legacions de l’entitat Associació de Sant Antoni Abat-Tonis 

de Manlleu (NIF G62123583) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de la “Associació de Sant Antoni Abat-Tonis de Manlleu” es posa de 
manifest el següent: “no vam ser conscients que hi hagués un error en la justificació i 
tampoc ens van fer arribar les notificacions que ens havíeu enviat. No sabem si l’error ha 
estat a causa del canvi de junta que es va produir a l’Associació i al tenir un e-mail 
personal com a contacte va fer que no n’estiguéssim al cas” 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu, tot i presentar un error en 
la imputació a un tercer agent finançador, està correctament imputada respecte de la 
concessió de la Diputació de Barcelona i, a més, no excedeix en qualsevol cas del 50 % 
del cost total, tal com establert a l’article 11 de las bases de la convocatòria. Per tant es 
proposa acceptar les al·legacions. 
 
2.9. Revisió de les al·legacions de l’Associació Juvenil Drac Baluk Astharot i 

Diables de Ca n'Aurell (G61191771) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de l’entitat Juvenil Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n'Aurell es 
posa de manifest el següent: “donada la situació de l’estat d’alarma per la covid-19, el 27 
d’abril se’ns va notificar que havíem de modificar la documentació presentada, i que 
aquest tràmit estaria obert un cop finalitzés l’estat d’alarma, quan es tornés a la 
normalitat administrativa. Un cop finalitzat l’estat d’alarma per la covid-19 (23 de juny), 
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vam entra a la web per presentar les modificacions de la documentació presentada de la 
justificació del 2019, i no vam poder presentar la documentació; ja que el tràmit va iniciar-
se el 8 de juny, amb la fase 2 de la desescalada, i va començar a contar els dies a partir 
d’aquell moment, així doncs el 23 de juny ja estàvem fora de termini. Per aquest motiu no 
vam poder presentar la documentació demanada” 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu, tot i presentar un error en 
la imputació a un tercer agent finançador, està correctament imputada respecte de la 
concessió de la Diputació de Barcelona i, a més, no excedeix en qualsevol cas del 50 % 
del cost total, tal com establert a l’article 11 de las bases de la convocatòria. Per tant es 
proposa acceptar les al·legacions. 
 
2.10. Revisió de al·legacions de l’entitat Associació Cultural 18 de setembre 

(G63370563) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de l’Associació Cultural 18 de setembre es posa de manifest el 
següent: “l’any 2019 va haver-hi un canvi d’equip i, desafortunadament degut a aquest 
voluntariat, el traspàs de tasques no va ser el més adequat possible (alguns dels 
responsables varen marxar a viure fora de la població). És per això, que en primera 
instància no es va presentar la documentació a temps però un cop ens varen fer el 
requeriment i, tot i els problemes relacionats amb la pandèmia, sí que es va presentar la 
documentació en temps però de forma equivocada”. 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
2.11. Revisió de les al·legacions de l’entitat Associació Germandat de Trabucaires, 

Geganters i Grallers de Sant Andreu (G58368150) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de l’Associació Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers de 
Sant Andreu de Palomar es posa de manifest el següent: “Es va procedir a la modificació 
de l’import, però, degut a un error amb el correu corporatiu de l’entitat, és a dir, 
gtggsa@gtggsa.cat, que és el que apareix a les documentacions de la diputació, no es 
va poder dur a terme de forma correcta el nou enviament per al requeriment. Des 
d’aquell moment, i amb el correu no-operatiu, no vam tornar a saber si havíem fet 
correctament els canvis.” 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
2.12. Revisió de les al·legacions de l’entitat Castellers del Poble Sec (G61931010) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
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En les al·legacions de l’entitat Castellers del Poble Sec es posa de manifest el següent: 
“Que malgrat haver anat a la reunió de la diputació de tot un matí on es va explicar com 
seguir el procediment telemàtic, en ambdues situacions vàrem trobar dificultats 
insalvables per poder fer el tràmit telemàtic. Que vàrem intentar contactar diverses 
vegades amb el personal de la Diputació per poder informar de la situació i demanar 
ajuda, però no va ser possible a causa del confinament per la COVID-19” 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
2.13. Revisió de les al·legacions de l’entitat Falcons de Barcelona (G63101406) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions l’entitat Falcons de Barcelona es posa de manifest el següent: “La 
causa per la qual no es va presentar la correcció a la justificació va ser que el 
requeriment va coincidir amb l'inici del confinament per la COVID-19, que va provocar 
l'ajornament del termini de presentació fins a l'aixecament de l'estat d'alarma. Quan això 
va succeir, ens va passar desapercebut el requeriment, degut al temps transcorregut des 
de la notificació, tot i disposar de la documentació correcta i les correccions a fer. Per tal 
motiu, voldríem recuperar l'esmentada subvenció, ja que no es tracta d'una absència de 
justificació de la despesa si no d'un descuit provocat per la situació excepcional derivada 
de la pandèmia” 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat va presentar en termini la justificació i 
que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 

3. Conclusions 
 

Per tot, l’anterior aquesta Gerència de Serveis de Cultura proposa ESTIMAR les 
al·legacions de les següents entitats: Badalona Sardanista (NIF G58838103), Associació 
Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa (NIF G60698396), Associació de Confraresses de 
Barcelona  (NIF G65075228), Casal Cult. Dansaire Manresa (NIF G58333451), Comissió 
Cavalcada dels Reis d'Igualada (NIF G61992335), Associació de Sant Antoni Abat-Tonis de 
Manlleu (NIF G62123583), Juvenil Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n'Aurell (NIF 
G61191771), Associació Cultural 18 de setembre (NIF G63370563), Germandat de 
trabucaires (NIF G58368150), Castellers del Poble Sec (NIF G61931010) i Falcons de 
Barcelona (NIF G63101406). 
 
Pel que fa al tràmit d’al·legacions presentat per les entitats Grup Ball Gitanes Santa 
Perpetua (NIF G60769544) i Coral Preludi d'Amics de l’UNESCO de Barcelona (NIF 
G63766463) es proposa la seva DESESTIMACIÓ.” 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
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subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
Atès que la base 50 de les d’Execució del Pressupost de la corporació per a l’any 2021 
regula el reconeixement extrajudicial de crèdit. 
 
Atès l’apartat b) de l’article 5 de l’annex 4 de les Instruccions de Control Intern de la 
Diputació de Barcelona 2021 relatiu a la tramitació del reconeixement de crèdit, 
aprovades per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 26 de novembre de 
2020 que estableix que la competència per aprovar el reconeixement de crèdit quan 
existia consignació pressupostària en l’exercici anterior recau en el mateix òrgan que 
ostentava la competència originària per aprovar la despesa. 
 
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques disposa que les administracions públiques poden rectificar 
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet 
o aritmètics existents en els seu actes. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència i que, atès 
que la competència per a la revocació no està delegada, correspon al mateix òrgan 
que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa, l’adopció dels següents acords per delegació de la 
Presidència: 

 
ACORDS  

 
Primer. RECTIFICAR l’error material comés en la redacció del paràgraf tercer de la 
part expositiva i de l’acord primer de l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 17 de setembre de 2020 (registre d’acords número 435/2020), en el 
sentit següent: 
 
On diu: 
 
.../...     
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1903003064.88 G08468209 Coral Preludi d'amics de la 
Unesco de Barcelona Cicle de cançons marineres 1.363,90 

.../...     
 

Ha de dir: 
 
.../...     

1903003064.88 G63766463 Coral Preludi d'amics de la 
Unesco de Barcelona Cicle de cançons marineres 1.363,90 

.../...     
 
Segon. MANTENIR la literalitat de la resta de l’Acord de la Junta de Govern de data 
17 de setembre 2020 (registre d’acords 435/2020). 
 
Tercer. ESTIMAR les al·legacions presentades per les següents entitats, realitzades 
durant el tràmit d’audiència, concedit per l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data 17 de setembre de 2020 (registre d’acords número 435/2020) 
que aprovà la revocació inicial de les subvencions atorgades mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2019, 
destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona: 
 

NIF Entitat Projecte 
G58838103 Badalona Sardanista 75 Aplec Sardana Badalona 
G58333451 Casal Cult. Dansaire Manresa XXXIV Oreneta d’or 
G63101406 Falcons de Barcelona Fet falconer 
G65075228 Ass. Confraresses Bcn El mon confrare de Bcn 
G61191771 As. Juv. Drac Baluk IV Diada de Foc tradicional 
G63370563 Ass. Cultural 18 setembre XXII Aplec de Cardona 
G60698396 Pixafocs i Cagaspumes 25è Aniversari Colla 

G58368150 Germandat de Trabucaires, Geganters 
i Grallers de Sant Andreu Festa Major 2019 

G62123583 Gremi de Sant Antoni Abat Festa dels Tonis de Manlleu 
G61931010 Castellers del Poble Sec 20 anys de Castellers 
G61992335 Com. Cavalcada Reis Igualada Festa dels reis Igualada 

 
Quart. DESESTIMAR les al·legacions presentades per les següents entitats, 
realitzades durant el tràmit d’audiència, concedit per l’Acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data 17 de setembre de 2020 (registre d’acords número 
435/2020) que aprovà la revocació inicial de les subvencions atorgades mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre per 
al 2019, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins 
de la demarcació de la Diputació de Barcelona: 
 

NIF Entitat Projecte 
G60769544 Gr. Ball Gitanes Santa Perpetua Intercanvi cultural 
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G63766463 Coral Preludi Amics  Cicle de cançons marineres 
 
Cinquè. ACCEPTAR les renúncies presentades durant el tràmit d’audiència de les 
entitats següents: 
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2019 

Import 
renuncia 

presentada 
G08983256 Agrupació Cultural Saudade Promoció de cultures 895,12 € 895,12 € 

G63165583 Associació per les tradicions 
catalanes Tradicat Flama del Canigó 2019 500,00 € 500,00 € 

 
Sisè. REVOCAR definitivament les subvencions següents, per un import total de 
TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (33.908,08 €):  
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2019 

Import 
revocat 

Motivació 
revocació 

G65079444 

A. Hdad rociera a. Sta. 
Ma. de las Arenas 
Voces del camino de 
Terrassa 

Rocío 2019 1.274,95 € 1.274,95 € No realitza 
al·legacions 

G08983256 Agrupación cultural 
Saudade 

Promoció de 
cultures 895,12 € 895,12 € Presenta 

Renúncia 

G08904260 Acción Cultural Miguel 
de Cervantes 

Rincón literario 
anual XXII 1.215,65 € 1.215,65 € No realitza 

al·legacions 

G58039488 A.C.A Cofradía 15+1 Cruz de Mayo 
2019 1.245,30 € 1.245,30 € No realitza 

al·legacions 

G64154156 Esbart Dansaire de Sant 
Pol 

22e Festival 
danses cat. 1.186,00 € 1.186,00 € No realitza 

al·legacions 

G62508437 Associació de diables 
Kabra L'Hospitalet Bestia Kabra 949,37 € 949,37 € No realitza 

al·legacions 

G60769544 
Grup ball de gitanes de 
Santa Perpètua de 
Mogoda 

Intercanvi cultural 930,00 € 930,00 € Al·legació 
desestimada 

G60543733 Hdad Ntra Sra del Rocío 
de Badia del Vallès 

Romeria del 
Rocío 1.003,62 € 1.003,62 € No realitza 

al·legacions 

G63766463 Coral Preludi d'amics de 
la Unesco de Barcelona 

Cicle de cançons 
marineres 1.363,90 € 1.363,90 € Al·legació 

desestimada 

G65009557 Associació Musical 
Suburense La musica dona 1.215,65 € 1.215,65 € No realitza 

al·legacions 

G63165583 
Associació per les 
tradicions catalanes 
Tradicat 

Flama del Canigó 
2019 500,00 € 500,00 € Presenta 

Renúncia 

G59152405 Grup sardanista dintre el 
bosc Aplec a l’Agulla 1.423,20 1.423,20 No realitza 

al·legacions 

G63003065 Escamot dels Diables Commemoració 
20 aniversari 1.512,15 € 1.512,15 € No realitza 

al·legacions 

G65933020 Associació Crits i Renou Trobada de ball 
tradicional 1.000,00 € 1.000,00 € No realitza 

al·legacions 

G66354648 Associació cultural grup 
de teatre de Callús Fira de Filadores 976,50 € 976,50 € No realitza 

al·legacions 
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NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2019 

Import 
revocat 

Motivació 
revocació 

G62265046 Colla Gegantera d'Iluro X Mostra Balls de 
Gegants 1.482,50 € 1.482,50 € No realitza 

al·legacions 

G66353871 Castellers del Prat de 
Llobregat 

El Prat, un mon 
casteller 2.845,40 € 2.845,40 € No realitza 

al·legacions 

G62878954 Gegants de Capellades Restaura gegant 
centenari 650,00 € 650,00 € No realitza 

al·legacions 

G60814241 Castellers de Sabadell Fem pinya amb 
els joves 2.187,90 € 2.187,90 € No realitza 

al·legacions 

G65327348 
Associació Geganters i 
Grallers del Carrer de la 
Riera 

Org. Seguici 
festa major 1.452,85 € 1.452,85 € No realitza 

al·legacions 

G59186577 Associació amics de la 
sardana d'Artés 

36è Sarau 
artesenc 1.601,10 € 1.601,10 € No realitza 

al·legacions 

G58031832 
Casa de Aragón de 
Gavà, Viladecans y 
Castelldefels 

San Jorge 1.215,65 € 1.215,65 € No realitza 
al·legacions 

G59372599 Colla de castellers xicots 
de Vilafranca 

Recuperació fira 
El Firal 895,12 € 895,12 € No realitza 

al·legacions 

G65363483 Assoc. de diables els 
cremats de La Múnia 

Correfoc 38 
aniversari 800,00 € 800,00 € No realitza 

al·legacions 

G66977141 Associació musical Can 
Roig i Torres 

Ball popular en 
envelat 800,00 € 800,00 € No realitza 

al·legacions 

G60429743 
CCA Hdad. Ntra. Sra. 
Divina pastora de 
Mataró 

25è aniversari 1.363,90 € 1.363,90 € No realitza 
al·legacions 

G08890956 Centro Galego de 
Barcelona 

Dia do apostolo 
Santiago 922,25 € 922,25 € No realitza 

al·legacions 

G61302576 Agrupación cultural 
galega Agarimos 

Jornades 
culturals  1.000,00 € 1.000,00 € No realitza 

al·legacions 
    33.908,08 €  

 
concedides per Acord de la Junta de Govern de data 26 de setembre de 2019 (registre 
d’acords 423/2019), que s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2019, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2020, 
transcorregut el període d’audiència concedit per l’Acord de la Junta de Govern de 
data 17 de setembre de 2020 (registre d’acords 435/2020).  
 
Setè. APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de DINOU MIL SET-
CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (19.741,46 €) (IVA 
no subjecte) per atendre la despesa d’exercicis anteriors derivada de les justificacions 
presentades en tràmit d’audiència a la convocatòria 201920195120010543 que es 
relacionen a continuació que han estat estimades, condicionat a l’aprovació de l’acord 
tercer. 
 

Número 
registre GEP 

Data registre 
GEP Creditor NIF 

Import total 
justificació 

2040069510 7/10/2020 Badalona sardanista G58838103 2.155,72 € 
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Número 
registre GEP 

Data registre 
GEP Creditor NIF 

Import total 
justificació 

2040070849 15/10/2020 Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa G60698396 1.690,05 € 

2040071267 19/10/2020 Associació de Confraresses de 
Barcelona G65075228 1.500,00 € 

2040071582 21/10/2020 Casal cultural dansaires manresans G58333451 1.423,20 € 

2040071611 21/10/2020 Comissió Cavalcada dels Reis 
d'Igualada Fundació Privada G61992335 2.027,02 € 

2040071515 21/10/2020 Associació de Sant Antoni Abat - Tonis 
de Manlleu G62123583 2.155,72 € 

2040071866 22/10/2020 Associació Juvenil Drac Baluk Astharot  G61191771 1.601,10 € 
2040072326 27/10/2020 Associació Cultural 18 de setembre G63370563 1.690,05 € 

202110092593 11/7/2021 Germandat de Trabucaires, Geganters i 
Grallers de Sant Andreu G58368150 1.719,70 € 

202110096164  12/7/2021 Castellers del Poble Sec G61931010 2.059,20 € 
202110097282  14/7/2021 Falcons de Barcelona G63101406 1.719,70 € 

  
  

19.741,46 € 
 
Vuitè. AUTORITZAR I DISPOSAR les despeses descrites al punt setè per un import 
total de DINOU MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS (19.741,46 €) (IVA no subjecte) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del vigent pressupost de la corporació que s’indiquen a 
continuació, condicionat a l’aprovació de l’acord setè: 
 

Número 
registre GEP Creditor NIF Import total 

justificació 
Operació 

comptable 
2040069510 Badalona sardanista G58838103 2.155,72 € 2103003346.1 
2040070849 Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa G60698396 1.690,05 € 2103003346.2 
2040071267 Associació de Confraresses de Barcelona G65075228 1.500,00 € 2103003346.3 
2040071582 Casal cultural dansaires manresans G58333451 1.423,20 € 2103003346.4 
2040071611 Comissió Cavalcada dels Reis d' Igualada  G61992335 2.027,02 € 2103003346.5 

2040071515 Associació de Sant Antoni Abat - Tonis de 
Manlleu G62123583 2.155,72 € 2103003346.6 

2040071866 Associació Juvenil Drac Baluk Astharot  G61191771 1.601,10 € 2103003346.7 
2040072326 Associació Cultural 18 de setembre G63370563 1.690,05 € 2103003346.8 

202110092593 Germandat de Trabucaires, Geganters i 
Grallers de Sant Andreu G58368150 1.719,70 € 2103003346.9 

202110096164  Castellers del Poble Sec G61931010 2.059,20 € 2103003346.10 
202110097282  Falcons de Barcelona G63101406 1.719,70 € 2103003346.11 

   19.741,46 €  
 
Novè. COMUNICAR la revocació definitiva d’aquestes subvencions a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Desè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats descrites als acords per al seu 
coneixement i efectes.” 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació "Projectes de planificació digital per a 
la xarxa de museus locals", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2020 del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/10191).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va 
aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). 
 
En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va 
aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 i va autoritzar la despesa que s’hi va destinar. (AJG 296/20). 
 
Per tant, en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons 
Projectes de planificació digital per a la xarxa de museus locals, per mitjà del qual es 
dona suport a les activitats d’ordenació de continguts digitals de les col·leccions 
museístiques i de difusió de continguts didàctics digitals per tal que puguin ser utilitzats 
per la comunitat escolar o altres públics. Els seus destinataris són els ajuntaments i els 
consells comarcals amb museus de titularitat pública adherits a la Xarxa de Museus 
Locals, amb conveni vigent i que estiguin oberts al públic. 
 
La Junta de Govern de 30 de juliol de 2020 va aprovar el dictamen que proposava, per 
delegació de la Presidència, l’aprovació de la concessió del fons de prestació 
“Projectes de planificació digital per a la xarxa de museus locals” en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” 
(registre d’acords 394/2020). 
 
El President delegat de l’Àrea de Cultura en data 7 de juliol de 2021 (registre de 
resolucions 7534/21) va aprovar, per delegació de la Presidència, la liquidació 
provisional del fons de prestació “Projectes de planificació digital per a la xarxa de 
museus locals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023”. 
 
Des de la Gerència de Serveis de Cultura es van practicar totes les notificacions de la 
liquidació provisional als ajuntaments relacionats al dispositiu primer del Decret 
7534/2021 el dia 9 de juliol de 2021 a través de la plataforma EACAT. 
 
D’acord amb l’article 29.15 del règim regulador del Catàleg 2020 aprovat per Acord de 
Junta de Govern número 5 de 9 de gener de 2020, els ajuntaments següents han 
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presentat o esmenat correctament les justificacions dels ajuts atorgats durant el termini 
establert en el tràmit d’audiència: 
 

Ajuntament destinatari NIF 
Ajuntament d’Arenys de Mar  P0800600I 
Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 

 
Transcorreguts quinze dies hàbils des de l’endemà de la notificació practicada el dia 9 
de juliol de 2021, el dia 30 de juliol de 2021 (inclòs) va finalitzar el termini d’audiència 
establert al dispositiu segon del Decret 7534/2021 i els ajuntaments següents no van 
presentar justificació de despeses de la subvenció concedida o no van presentar cap 
al·legació en els terminis establerts: 
 

Ajuntament destinatari 
Ajuntament de Badalona 
Ajuntament de Berga 
Ajuntament de Caldes de Montbui 
Ajuntament de Premià de Dalt 
Ajuntament de Rubí 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
Ajuntament de Gavà 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

 
La Gerent de Serveis de Cultura ha emès en data 6 d’agost de 2021 un informe relatiu 
a les al·legacions presentades en tràmit d’audiència durant el procés de liquidació 
provisional del fons de prestació “Projectes de planificació digital per a la xarxa de 
museus locals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, que es reprodueix íntegrament a continuació: 
 

“INFORME 
Resposta a les al·legacions presentades en tràmit d’audiència durant el procés de 
liquidació provisional del fons de prestació “Projectes de planificació digital per a la 
xarxa de museus locals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023. (Expedient núm. 2020/10191) 
 
1. Antecedents 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, va 
aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va 
aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 i va autoritzar la despesa que s’hi va destinar. (AJG 296/20). 
 
Per tant, en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons 
Projectes de planificació digital per a la xarxa de museus locals, per mitjà del qual es dona 
suport a les activitats d’ordenació de continguts digitals de les col·leccions museístiques i de 
difusió de continguts didàctics digitals per tal que puguin ser utilitzats per la comunitat 
escolar o altres públics. Els seus destinataris són els ajuntaments i els consells comarcals 
amb museus de titularitat pública adherits a la Xarxa de Museus Locals, amb conveni vigent 
i que estiguin oberts al públic. 
 
La Junta de Govern de 30 de juliol de 2020 va aprovar el dictamen que proposava, per 
delegació de la Presidència, l’aprovació de la concessió del fons de prestació “Projectes de 
planificació digital per a la xarxa de museus locals” en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” (registre d’acords 394/2020). 
 
El Diputat president de l’Àrea de Cultura en data 7 de juliol de 2021 (registre de resolucions 
7534/21) va aprovar, per delegació de la Presidència, la liquidació provisional del fons de 
prestació “Projectes de planificació digital per a la xarxa de museus locals”, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. 
 
Totes les notificacions de la resolució 7534/21 van ser trameses i rebudes pels ajuntaments 
afectats a través de la plataforma EACAT el dia 9 de juliol de 2021, per la qual cosa el 
termini d’audiència concedit en l’esmentada resolució va finalitzar el passat dia 30 de juliol 
de 2021. 
 
Durant el tràmit d’audiència s’han formulat les següents al·legacions: 

 

Nom de la entitat  NIF Nom de l’actuació 
Data de lliurament 

justificació/ 
al·legacions 

Ajuntament d’Arenys 
de Mar  P0800600I Projectes de planificació digital 

per a la xarxa de museus locals 29/07/2021 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac P0812400J Projectes de planificació digital 

per als museus locals 08/07/2021 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú P0830800I Projectes de planificació digital 

per als museus locals 29/07/2021 

 
La documentació justificativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va presentar el dia 
29/07/2021 dins del termini d’audiència i se li va requerir l’esmena d’un error material el dia 
30/07/2021, aspecte que va ser esmenat el dia 2/08/2021. 
 
Els següents ajuntaments no presenten al·legacions ni justificacions en tràmit d’audiència: 
 

Ajuntament destinatari 
Ajuntament de Badalona 
Ajuntament de Berga 
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Ajuntament destinatari 
Ajuntament de Caldes de Montbui 
Ajuntament de Premià de Dalt 
Ajuntament de Rubí 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
Ajuntament de Gavà 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

 
2. Revisió de la documentació que consta a l’expedient 
 
Es revisa la documentació i les al·legacions presentades en tràmit d’audiència següents: 
 
Revisió d’ al·legacions de l’ajuntament d’Arenys de Mar (NIF P0800600I) 
 
Les al·legacions s’han presentat correctament en temps i forma, dins el termini d’audiència 
concedit per decret del president delegat de l’Àrea de Cultura pel qual s’aprova la liquidació 
provisional. 
 
En l’informe d’al·legacions presentat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar en representació del 
Museu d’Arenys de Mar es posa de manifest el següent: “Que en relació amb la justificació 
de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, aprovada en data 10 de novembre 
de 2020, per al projecte: “Projectes de planificació digital per a la xarxa de museus locals” i 
per un import de 5.770,00 € per a projectes de promoció digital del Museu d’Arenys de Mar, 
no s’ha presentat la justificació en el termini establert del 30 d’abril de 2021 donat el volum 
de feina que tenia el Museu en aquelles dates”. 
 
Tenint constància per una banda del volum extraordinari de feina del Museu d’Arenys 
motivat per la coproducció d’una exposició conjuntament amb l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona en el primer semestre del 2021, i un cop revisat l’expedient, es 
constata que l’entitat ha presentat la justificació en termini dins el procés de revocació inicial 
de l’ajut i que la nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
Revisió de la justificació presentada dins el procés de revocació inicial de l’ajut per 
l’ajuntament de Montcada i Reixac (NIF P0812400J) 
 
La justificació final s’ha presentat correctament en temps i forma, dins el termini d’audiència 
concedit per decret del president delegat de l’Àrea de Cultura pel qual s’aprova la liquidació 
provisional. 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en 
representació del Museu Municipal de Montcada i Reixac, havia presentat en termini el 
09/06/2021 la justificació, però, atès que no havien complert totes les especificacions del 
requeriment generat prèviament, no es va procedir al pagament de l’ajut i l’expedient va 
passar al període de revocació inicial per tal de que es poguessin esmenar els seus 
defectes, 
 
La nova justificació presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
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Revisió de la justificació presentada dins el procés de revocació inicial de l’ajut per 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú (NIF P0830800I) 
 
La justificació final s’ha presentat correctament en temps i forma, dins el termini d’audiència 
concedit per decret del president delegat de l’Àrea de Cultura pel qual s’aprova la liquidació 
provisional. 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
representació de l’Organisme Autònom del Patrimoni Víctor Balaguer, havia presentat fora 
de termini, el 28/06/2021 la resposta al requeriment d’esmena efectuat el 07/06/2021 i, atès 
que a més en aquest no havien complert totes les especificacions del requeriment generat 
prèviament, no es va procedir al pagament de l’ajut i l’expedient va passar al període de 
revocació inicial per tal de que es poguessin esmenar els seus defectes. Un cop presentada 
la nova justificació es va fer un nou requeriment per una errada en la data d’una factura. 
 
La nova justificació final presentada en l’últim compte justificatiu és correcte. 
 
3. Conclusions 
 
Per tot, l’anterior aquesta Gerència de Serveis de Cultura proposa: 
 
ESTIMAR les al·legacions i justificacions finals de les següents entitats:  
 

Ajuntament d’Arenys de Mar (NIF P0800600I), 
Ajuntament de Montcada i Reixac NIF P0812400J) i  
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (NIF P0830800I).” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
L’article 37, relatiu a l’audiència i tancament, del règim regulador del Catàleg de 
Serveis de l’any 2020 aprovat per Junta de Govern de data 9 de gener de 2020, 
publicat al BOPB de data 13 de gener de 2020. 
 
Vist l'apartat 3.5 d) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per a la liquidació definitiva dels fons de 
prestació derivats de Catàlegs de serveis, per delegació de la Presidència. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. ESTIMAR, per delegació de la Presidència, la documentació justificativa i les 
al·legacions presentades pels següents ajuntaments en tràmit d’audiència: 

 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Ajuntament d’Arenys de Mar  P0800600I 20/Y/292919 
Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 20/Y/292892 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 20/Y/292871 

 
Segon. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Projectes de 
planificació digital per a la xarxa de museus locals”, en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” aprovat per acord de la 
Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020 (registre d’acords 394/2020), que 
s’indiquen a continuació, els quals s’havien d’executar en el període comprès entre el 
14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020 i justificar com a màxim el 30 d’abril 
de 2021: 
 

Ajuntament 
destinatari NIF Codi Xarxa Import 

concedit 2020 
Saldo a 
revocar Motivació liquidació 

Badalona P0801500J 20/Y/292917 5.770 € 5.770 € No presenta justificació 
Berga P0802200F 20/Y/292916 5.770 € 5.770 € No presenta justificació 
Caldes de Montbui P0803300C 20/Y/292915 5.770 € 5.770 € No presenta justificació 
Premià de Dalt P0823000E 20/Y/292889 5.770 € 5.770 € No presenta justificació 
Rubí P0818300F 20/Y/292885 5.770 € 5.770 € No presenta justificació 
Sant Adrià de 
Besòs P0819300E 20/Y/292883 5.770 € 5.770 € No presenta justificació 

Gavà P0808800G 20/Y/292904 5.770 € 5.770 € Justificació incorrecta 
no esmenada 

Cerdanyola del 
Vallès P0826600I 20/Y/292908 5.770 € 301,90 € Saldo sobrant de la 

justificació 
TOTAL 40.691,90 € i 

 
Tercer. REVOCAR definitivament, a conseqüència de l’acord segon, els següents 
ajuts concedits per acord de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020 relatiu a 
l’aprovació del fons de prestació “Projectes de planificació digital per a la xarxa de 
museus locals”: 
 

Ajuntament NIF Import revocació 
definitiva (eur) 

Document comptable 
ajustament 

Badalona P0801500J 5.770 € 2103901052 
Berga P0802200F 5.770 € 2103901053 
Caldes de Montbui P0803300C 5.770 € 2103901054 
Premià de Dalt P0823000E 5.770 € 2103901055 
Rubí P0818300F 5.770 € 2103901056 
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Ajuntament NIF Import revocació 
definitiva (eur) 

Document comptable 
ajustament 

Sant Adrià de Besòs P0819300E 5.770 € 2103901057 
Gavà P0808800G 5.770 € 2103901058 
Cerdanyola del Vallès P0826600I 301,90 € 2103901059 

IMPORT TOTAL A REVOCAR 40.691,90 €  
 
Quart. REDUIR la despesa disposada per un import total de quaranta mil sis-cents 
noranta-un euros amb noranta cèntims (40.691,90 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/46280 del pressupost de l’anualitat 2021.  
 
Cinquè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta 
de Govern núm. 5 de data 9 de gener de 2020 (dispositiu cinquè) que va aprovar el 
Catàleg de serveis de l’any 2020 i el seu règim regulador, en el sentit que tot seguit es 
detalla: 
 

Disminuir la quantia en quaranta mil sis-cents noranta-un euros amb noranta 
cèntims (40.691,90 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/46280 del pressupost de l’anualitat 2021 tot condicionant-ho a 
l’aprovació dels ajustaments comptables aprovats a l’acord anterior. 

 
Sisè. NOTIFICAR els presents acords als ens locals afectats per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades a la 
demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o professionals l'any 2021 (Exp. núm. 2021/8806).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la seva funció genèrica 
de suport als projectes culturals del seu àmbit territorial, té el compromís institucional 
de cooperar i donar suport a totes aquelles propostes i iniciatives que tinguin per 
finalitat la preservació i el foment de la cultura en qualsevol de les seves 
manifestacions, tot col·laborant amb els ens locals de la província i d’altres institucions 
públiques i privades. 
 
És d’interès de l’Àrea de Cultura, donar suport a les entitats que aglutinen la 
representació dels sectors culturals i dels seus professionals en els àmbits de la gestió 
cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 
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L’objectiu d’aquest suport ha de revertir en la millora, impuls, defensa i 
desenvolupament dels professionals del sector i de les activitats que aquestes entitats 
duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del 
sector en la cultura i en la societat. 
 
Ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte d’aquesta subvenció, es 
considera la possibilitat de finançar activitats, incloent a AHq< 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). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 
2021 (registre d’acords 294/21), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
donar suport a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o professionals l’any 2021, per un 
import màxim de dos-cents mil euros (200.000.- EUR). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) es va publicar 
en data 3 de juny de 2021 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número d’identificació BDNS 566947.  
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Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent acta que es va celebrar el dia 30 de juliol de 2021. 
 
Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis de Cultura de data 29 de juliol de 2021 en 
què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Atès que la clàusula onzena de la convocatòria estableix un pressupost màxim de  
DOS-CENTS MIL EUROS (200.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48916 de l’exercici 2021. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, 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 amb l’objecte de donar suport a activitats impulsades dins la 
demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o professionals l’any 2021, (número convocatòria 202120215120012623) 
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d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents 
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

NIF ENTITAT PUNTS IMPORT 
CONCEDIT 

G63748925 Associació de Professionals de Circ de Catalunya 84,5 14.957,00 €1 

G58493677 Associació de Professionals de la dansa de 
Catalunya 84 15.000,00 € 

G65568933 Acadèmia Catalana de la Música 81 10.000,00 €1 

G63902233 Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo de 
Catalunya 76 9.700,00 €1 

G60291408 Associació de Professionals de la Gestió Cultural de 
Catalunya 74 8.000,00 € 

G67007005 Associació Promotora de Dones Cineastes i de 
Mitjans Audiovisuals de Catalunya 73 8.000,00 € 

G58119181 Associació Actors i Directors Professionals de 
Catalunya (AADPC) 72 10.000,00 €1, 2 

G43575984 Associació d'Escoles de Dansa Autoritzades 72 4.062,42 €1 
G60227105 Associació d'empreses de Teatre a Catalunya 71,5 15.000,00 €2 
G58487695 Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) 71 5.000,00 €1 
G58366675 APPEC editors de revistes i digitals 70 15.000,00 €2 

G62411376 Associació Professional de Teatre per a tots els 
Públics - TTP 70 8.000,00 € 

G58205857 Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya 70 8.000,00 € 
G08746976 FAD, Foment de les Arts i del Disseny 69,5 8.000,00 € 

G08824609 Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) 67 8.000,00 € 

G58868167 Associació de Músics de Jazz i Música Moderna De 
Catalunya (AMIM) 66 8.000,00 € 

G66079575 Associació Clúster Audiovisual de Catalunya 64,5 4.113,71 € 

G66701103 Associació Plataforma d'artistes de Catalunya 
(PAAC) 63 4.018,04 € 

G59856781 Gremi de Galeries d'Art de Catalunya 60,5 3.858,59 € 
G60573607 Sindicat de la Imatge UPIFC 60,5 1.975,00 €1 

G25314048 Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana 60 3.826,70 € 

G61173548 CIATRE - Associació de Companyies de Teatre 
Professional de Catalunya 59,5 3.794,82 € 

G58641952 Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió 
de Documents de Catalunya 59 3.000,00 € 

G65953317 Associació Professional Conservadors-Restauradors 
Associats de Catalunya (CRAC) 57,5 3.667,26 € 

G08880148 Associació d'Editors en Llengua Catalana 55 3.507,81 € 
G08553695 Gremi d'Editors de Catalunya 55 2.420,00 €1 
G64196918 ACPDC. Ass. Companyies prof. de dansa de Cat. 54,5 1.500,00 €1 
G65096182 Associació Xarxaprod 53,5 3.412,14 € 
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NIF ENTITAT PUNTS IMPORT 
CONCEDIT 

G59824037 Consell Català de la Música 50,5 3.220,81 € 
G66506056 Associació Plataforma d'Arts de Carrer 46,5 2.965,70 € 

 
1 Quantitat sol·licitada per l’entitat 
2 Quantitat assignada en relació amb la puntuació i el pressupost anual de despeses de l’entitat (Base 12) 
 
Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits en no quedar acreditada la 
representativitat del sector cultural a nivell de Catalunya (base 2 i 5 de les bases 
específiques): 
 

NIF Entitat 
G66998832 Barraques de Sitges 
G62230149 Teatracció 

 
Tercer. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que han obtingut una puntuació 
inferior a 45 punts, tal i com s’estableix a la base desena de la convocatòria: 
 

NIF Entitat 
G65865651 Associació Disseny Igualada 
G67545335 Associació La Transversal Programa Cultural LGTB 

 
Quart. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives 
dels diferents sectors culturals i/o professionals l’any 2021, segons estableix la 
convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

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 90 punts. 
 
Les sol·licituds admeses que han tingut una puntuació total igual o superior a 45 punts han 
estat considerades estimades, d’acord amb el contingut de la base 10 de la convocatòria i 
les bases específiques. 
 
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, a la seva base 12, la subvenció 
proposada és com a màxim del 80 % del cost del projecte/activitats subvencionades. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament s’han tingut en compte els 
següents criteris objectius: 
 
1. Representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat sol·licitant, fins a 35 punts, en base als 

següents elements: 
 

a) Incidència de l’entitat en el seu sector/àmbit professional, fins a 10 punts valorat pel 
nombre d’associats i la seva evolució en els darrers cinc anys. 
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b) Anys d’activitat de l’entitat des de la seva constitució, fins a 10 punts. 
 
c) Estudis del sector o la professió realitzats en els darrers cinc anys, fins a un màxim de 

5 punts. 
 
d) Participació en consells, juntes, debats o assessoraments d’organismes públics, en 

els darrers 3 anys fins a un màxim de 10 punts. Per tal de poder obtenir puntuació en 
aquest apartat, caldrà aportar documentació on s’acrediti aquesta participació. 

 
2. Capacitat d’organització i d’innovació de l’entitat, que es valorarà en base a la quantitat i 

tipologia de les activitats programades durant l’any 2020, a la solvència i capacitat 
tècnica de l’entitat, i als projectes/convenis comuns amb altres entitats del sector o 
d’altres sectors, fins a 15 punts. 

 
3. Estratègies de comunicació i difusió de les activitats i de relacions amb la comunitat, fins 

a un màxim de 10 punts. Es valorarà l’existència i coherència d’un pla de comunicació, 
presència activa a les xarxes socials, l’existència d’una agenda d’activitat, la publicació 
d’un butlletí amb periodicitat regular, l’edició de llibres o revistes especialitzades i tots 
aquells elements que es considerin adients per a difondre les activitats de l’entitat. 

 
4. Qualitat i innovació del projecte presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció 

i coherència de les activitats descrites, en relació amb els objectius de l’entitat i de la 
convocatòria. De forma excepcional també es tindrà en compte la capacitat per donar 
resposta a les necessitats produïdes per l’aturada del sector a causa de la crisi de la 
COVID-19, fins a 30 punts.  

 
A l’Acadèmia de la Música, única Acadèmia representativa del sector que s’ha presentat a la 
convocatòria, li ha estat atorgada la màxima puntuació en els apartats 1, 2 i 3, tal com 
s’estableix a la base 10 de la convocatòria i les bases específiques. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 
 

NIF ENTITAT C1 
(35) 

C2 
(15) 

C3 
(10) 

C4 
(30) 

Total 
(90) 

G63748925 Associació de Professionals de Circ 
de Catalunya 33 15 9,5 27 84,5 

G58493677 Associació de Professionals de la 
dansa de Catalunya 35 15 10 24 84 

G65568933 Acadèmia Catalana de la Música 35 15 10 21 81 
G63902233 Coordinadora de Festivals de Cinema 

i Vídeo de Catalunya 28 11 10 27 76 

G60291408 Associació de Professionals de la 
Gestió Cultural de Catalunya 24 12 10 28 74 

G67007005 Associació Promotora de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals 
de Catalunya 

19 15 9 30 73 

G58119181 Associació Actors i Directors 
Professionals de Catalunya (AADPC) 24 13 10 25 72 
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NIF ENTITAT C1 
(35) 

C2 
(15) 

C3 
(10) 

C4 
(30) 

Total 
(90) 

G43575984 Associació d'Escoles de Dansa 
Autoritzades 32 10 6 24 72 

G60227105 Associació d'empreses de Teatre a 
Catalunya 25 12 7,5 27 71,5 

G58487695 Productors Audiovisuals de 
Catalunya (PAC) 29 12 10 20 71 

G58366675 APPEC editors de revistes i digitals 34 11 10 15 70 
G62411376 Associació Professional de Teatre 

per a tots els Públics - TTP 22 13 10 25 70 

G58205857 Associació Professional d'Il·lustradors 
de Catalunya 27 10 10 23 70 

G08746976 FAD, Foment de les Arts i del 
Disseny 30 12 6,5 21 69,5 

G08824609 Associació Professional de 
Representants, Promotors i 
Mànagers de Catalunya (ARC) 

19 14 9 25 67 

G58868167 Associació de Músics de Jazz i 
Música Moderna De Catalunya 
(AMIM) 

25 7 10 24 66 

G66079575 Associació Clúster Audiovisual de 
Catalunya 25 11 9 19,5 64,5 

G66701103 Associació Plataforma d'artistes de 
Catalunya (PAAC) 27 9 9 18 63 

G59856781 Gremi de Galeries d'Art de Catalunya 17 10 7,5 26 60,5 
G60573607 Sindicat de la Imatge UPIFC 20 10 9,5 21 60,5 
G25314048 Coordinadora de Centres d'Estudis 

de Parla Catalana 23 11 6 20 60 

G61173548 CIATRE - Associació de Companyies 
de Teatre Professional de Catalunya 28 7 6,5 18 59,5 

G58641952 Associació de Professionals de 
l'Arxivística i la Gestió de Documents 
de Catalunya 

25 7 8 19 59 

G65953317 Associació Professional 
Conservadors-Restauradors 
Associats de Catalunya (CRAC) 

16 9 9,5 23 57,5 

G08880148 Associació d'Editors en Llengua 
Catalana 20 10 9 16 55 

G08553695 Gremi d'Editors de Catalunya 17 14 8 16 55 
G64196918 ACPDC. Ass. Companyies prof. De 

Dansa de Cat. 25 8 4,5 17 54,5 

G65096182 Associació Xarxaprod 13 9 8,5 23 53,5 
G59824037 Consell Català de la Música 16 8 5,5 21 50,5 
G66506056 Associació Plataforma d'Arts de 

Carrer 12 6 4,5 24 46,5 

G65865651 Associació Disseny Igualada 12 3 3 10 28 
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NIF ENTITAT C1 
(35) 

C2 
(15) 

C3 
(10) 

C4 
(30) 

Total 
(90) 

G67545335 Associació La Transversal Programa 
Cultural LGTB 4 4 3 16 27 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport a les activitats impulsades dins de la 
província de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors culturals 
i/o dels seus professionals, segons estableixen la convocatòria i les bases 
específiques. 
 
Tal i com estableix la base dotzena de la convocatòria i les bases específiques, una vegada 
valorats els projectes/activitats de les entitats representatives del sector cultural segons els 
criteris de valoració establerts a la base desena, i en funció de la disponibilitat 
pressupostària, l’import a concedir s’ha determinat en relació amb els punts assignats, de la 
següent manera: 
 
 Es proposa atorgar una subvenció de 15.000 € als projectes que tinguin una puntuació 

entre 75 i 90 punts o bé als que el pressupost anual de despeses de l’entitat sigui 
superior a 200.000 €, sempre i quan obtinguin una puntuació mínima de 70 punts. 

 
 Es proposa atorgar una subvenció de 8.000 € als projectes que obtinguin entre 65 i 74,9 

punts, amb un pressupost anual de despeses de l’entitat inferior a 200.000 €. 
 

 Una vegada assignats els imports a les entitats que han obtingut una puntuació igual o 
superior a 65 punts, la quantitat restant a distribuir ha estat de 16.000 €. S’ha procedit a 
comprovar que els imports resultants no siguin superiors al demanat per les entitats i, en 
els casos que ha estat així, l’import proposat és el de la sol·licitud. D’aquesta revisió han 
sobrat 29.280,58 €, que acumulats als 16.000 inicials, fan la suma de 45.280,58 €. 
Aquesta quantitat ha servit de borsa a repartir entre els projectes que han obtingut entre 
45 i 64,9 punts, a raó de 56,63612258 €/punt. 

 
Amb els imports resultants, s’ha efectuat el mateix procediment anterior, de manera que 
tenint en compte els imports sol·licitats encara han sobrat 4.074,67 €, que s’han distribuït a 
raó de 7,142282331 €/punt entre els projectes que han obtingut entre 45 i 64,9 punts i no 
havien arribat a la quantitat sol·licitada. 
 
Un cop fet aquest darrer repartiment, s’han arrodonit totes les quantitats a dos decimals i el 
total distribuït coincideix amb l’aplicació pressupostària de la convocatòria: 200.000,00 €. 

 
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de dos-cents mil euros (200.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48916 del pressupost de despeses de 2021 de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF ENTITAT Import 
concedit 

Operació 
comptable 

G63748925 Associació de Professionals de Circ de Catalunya 14.957,00 € 2103003292.1 
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NIF ENTITAT Import 
concedit 

Operació 
comptable 

G58493677 Associació de Professionals de la dansa de 
Catalunya 15.000,00 € 2103003292.2 

G65568933 Acadèmia Catalana de la Música 10.000,00 € 2103003292.3 

G63902233 Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo de 
Catalunya 9.700,00 € 2103003292.4 

G60291408 Associació de Professionals de la Gestió Cultural 
de Catalunya 8.000,00 € 2103003292.5 

G67007005 Associació Promotora de Dones Cineastes i de 
Mitjans Audiovisuals de Catalunya 8.000,00 € 2103003292.6 

G58119181 Associació Actors i Directors Professionals de 
Catalunya (AADPC) 10.000,00 € 2103003292.7 

G43575984 Associació d'Escoles de Dansa Autoritzades 4.062,42 € 2103003292.8 
G60227105 Associació d'empreses de Teatre a Catalunya 15.000,00 € 2103003292.9 
G58487695 Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) 5.000,00 € 2103003292.10 
G58366675 APPEC editors de revistes i digitals 15.000,00 € 2103003292.11 

G62411376 Associació Professional de Teatre per a tots els 
Públics - TTP 8.000,00 € 2103003292.12 

G58205857 Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya 8.000,00 € 2103003292.13 
G08746976 FAD, Foment de les Arts i del Disseny 8.000,00 € 2103003292.14 

G08824609 Associació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) 8.000,00 € 2103003292.15 

G58868167 Associació de Músics de Jazz i Música Moderna De 
Catalunya (AMIM) 8.000,00 € 2103003292.16 

G66079575 Associació Clúster Audiovisual de Catalunya 4.113,71 € 2103003292.17 

G66701103 Associació Plataforma d'artistes de Catalunya 
(PAAC) 4.018,04 € 2103003292.18 

G59856781 Gremi de Galeries d'Art de Catalunya 3.858,59 € 2103003292.19 
G60573607 Sindicat de la Imatge UPIFC 1.975,00 € 2103003292.20 

G25314048 Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana 3.826,70 € 2103003292.21 

G61173548 CIATRE - Associació de Companyies de Teatre 
Professional de Catalunya 3.794,82 € 2103003292.22 

G58641952 Associació de Professionals de l'Arxivística i la 
Gestió de Documents de Catalunya 3.000,00 € 2103003292.23 

G65953317 Associació Professional Conservadors-
Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) 3.667,26 € 2103003292.24 

G08880148 Associació d'Editors en Llengua Catalana 3.507,81 € 2103003292.25 
G08553695 Gremi d'Editors de Catalunya 2.420,00 € 2103003292.26 
G64196918 ACPDC. Ass. Companyies prof. de dansa de Cat. 1.500,00 € 2103003292.27 
G65096182 Associació Xarxaprod 3.412,14 € 2103003292.28 
G59824037 Consell Català de la Música 3.220,81 € 2103003292.29 
G66506056 Associació Plataforma d'Arts de Carrer 2.965,70 € 2103003292.30 

TOTAL 200.000,00 €  
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Sisè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats 
serà, com a màxim, el 28 de febrer de 2022, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria 
aprovada. 
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Vuitè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en la Seu 
electrònica 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.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Equitat educativa: impuls als serveis 
comarcals davant la crisi social i sanitària de la COVID-19”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/13039).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

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

 
2. En sessió de data 29 de juliol de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona aprova la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2021 i autoritza la despesa que s’hi destinarà (AJG 
460/2021).  

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

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

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

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

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

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

 
5. 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 “Equitat educativa: impuls als serveis comarcals davant 
la crisi social i sanitària de la COVID-19”, per mitjà del qual es dona suport 
econòmic a les polítiques de suport, compensació i reequilibri educatiu per:  
 

a. Actuacions encaminades a mantenir i reforçar la capacitat d’accés als serveis 
educatius, fent viable l'activitat continuada i la qualitat en l’aprenentatge durant el 
transcurs del desescalament, en el temps d'estiu, en la gestió de nous riscos 
sanitaris i en el retorn a la nova normalitat. 

 
b. Atendre necessitats de despesa dels Consells Comarcals i contribuir al 

sosteniment de les activitats d'interès públic i social que duen a terme les entitats 
educatives.  

 
c. Potenciar polítiques d'acompanyament a la població més vulnerable que, amb 

caire compensatori, mitiguin les mancances i els dèficits generats pel 
confinament i per la crisi econòmica i social que se'n deriva.  

 
Els seus destinataris són els consells comarcals.  

 
6. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 30 de juliol de 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. El procediment de repartiment es 
basa, per una part, en l’establiment d’una quantia mínima individual per cada ens 
local beneficiari, i per altra part, per la quantia restant fins completar la dotació total 
del fons, per un criteri poblacional, de manera que es distribueix de forma 
directament proporcional a la població de cada Consell Comarcal.  
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En concret, aquest sistema de quantificació és el següent:  
 

“1. Quantia mínima: s’estableix una quantia mínima individual per ens local 
beneficiari de 7.500,00 €. La dotació destinada per aquest criteri ascendeix a 
un total de 82.500,00 €. 

 
 2. Criteri poblacional: la quantia restant fins a completar la dotació total del 

fons es distribuirà de forma directament proporcional a la població (dades 
del padró municipal referides a 1 de gener de 2020) de cada Consell 
Comarcal. La quantia individual per cada ens s’obtindrà dividint la població 
de cada Consell Comarcal entre la població total de tots els Consells 
Comarcals i multiplicant-la per la quantitat total destinada a aquest criteri 
(17.500,00 €). 

 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑙

∑ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙𝑙𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑙𝑠
∗ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 ” 
 
7. La quantia total amb què es dota el fons és de 100.000,00 €. 
 
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 publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (en endavant BOPB) en data 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, 
publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, 
publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021 i núm. 7785/85/21, de 13 de juliol, 
publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de 
catàlegs de serveis.  

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Equitat educativa: impuls 
als serveis comarcals davant la crisi social i sanitària de la COVID-19”, que s’indiquen 
en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 

2021 (EUR) Operació  Posició  

Consell Comarcal de l'Alt Penedès P5800013D 21/Y/312612 8.059,65 2103003272 11 

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 21/Y/312611 8.128,17 2103003272 10 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 21/Y/312610 8.422,02 2103003272 9 

Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 21/Y/312609 11.761,77 2103003272 8 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 21/Y/312608 7.703,09 2103003272 7 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 21/Y/312607 8.280,21 2103003272 6 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 21/Y/312606 9.841,76 2103003272 5 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 21/Y/312605 7.571,07 2103003272 4 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 21/Y/312604 8.328,49 2103003272 3 

Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 21/Y/312603 12.286,96 2103003272 2 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 21/Y/312602 9.616,81 2103003272 1 

  Import total 100.000,00 €   
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de cent mil euros (100.000,00 €), 
a càrrec de l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46581 del pressupost de 
despeses de l’any 2021. 
 
Tercer. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del fons 
de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació.  
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 

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

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

depeses dels ens destinataris. 
 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

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

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

 
2.5. 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 qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
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facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

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

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

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

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

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

igual o superior al 10 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies 
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial. 

 
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. 
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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 rebre la notificació 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. 

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Barris i comunitats: motors de transformació 
social”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. Núm. 2021/0013603).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
 1 La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

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

 
 2 La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de juliol de 2021, 

va aprovar, entre altres aspectes, la inclusió de nous recursos en la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
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relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la 
despesa que s’hi destinarà (AJG 460/2021). Un dels nous recursos inclosos en el 
Catàleg de serveis 2021-2023 és el fons de prestació “Barris i comunitats: motors 
de transformació social”. 

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

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

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

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

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

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

 
 5 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 “Barris i comunitats: motors de transformació social”, per 
mitjà del qual es presta un suport econòmic per a l’impuls i reforç de projectes 
municipals en àrees urbanes complexes (barris). L’objecte del fons és reduir les 
desigualtats socioeconòmiques, promoure la convivència inclusiva i un entorn urbà 
cohesionat i saludable a través de projectes de transformació integral als barris 
basats en l’enfortiment comunitari, l’apoderament del veïnat i el reforç de les 
aliances socials. Els objectius estratègics d’aquest recurs es circumscriuen a 
l’impuls de projectes que permetin: 
 

- L’apoderament comunitari. 
- La millora objectiva de les condicions de vida de la població 
- La igualtat d’oportunitats 

 
El fons s'estructura en dues dimensions fonamentals: 
 

- La definició i impuls de figures professionals que treballin específicament en el 
projecte municipal al barri. 

- L'impuls i suport a les accions que es desprenguin del projecte municipal al barri. 
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 6 Els seus destinataris són els municipis de la província de més de 65.000 habitants 
(padró INE 2020) amb un Índex de Vulnerabilitat Social inferior a 100 (IVSO calculat 
per al 2020). 

 
 7 Les condicions d’execució i justificació que s’han establert per al fons “Barris i 

comunitats: motors de transformació social” són: 
 

1) El projecte objecte de finançament haurà de focalitzar l’atenció en un barri 
concret (veieu característiques dels barris objecte d’intervenció en la 
descripció). La memòria tècnica haurà d’incloure dades de diagnòstic i context 
sobre el barri. 

 
2) El projecte ha d’estar planificat i en curs, o bé ser de nova creació amb una 

proposta d’actuació estructurada. 
 
3) El projecte ha d’enfocar la intervenció en, com a mínim, un dels àmbits 

següents: 
 

- Dret als espais de sociabilitat 
- Dret a una existència autònoma 
- Dret a la igualtat d’oportunitats 

 
4) El projecte haurà d’estar centrat, com a mínim, en un dels entorns d’intervenció 

definits: espais públics, equipaments municipals i/o comunitats veïnals. 
 
5) El projecte haurà d’estar estructurat en base a la metodologia següent: 
 

- Mobilització de recursos intensiva i específica 
- Impuls de la gestió per projectes 
- Espais de treball compartit 
- Orientació a la coproducció. 

 
6) Les persones encarregades d’impulsar el projecte hauran de desenvolupar les 

funcions següents: 
 

- Planificar, coordinar i desplegar els recursos humans, tècnics, econòmics i 
materials per al desenvolupament del projecte, així com vetllar pel compliment 
dels seus objectius i per la interacció amb altres plans, programes i 
actuacions de l'àmbit d'actuació. 

- Desplegar executivament el projecte en la seva dimensió territorial i social: 
dissenyar, programar i implementar les actuacions a través del foment de la 
participació social, l'impuls de les relacions veïnals i la coordinació amb els 
agents que operen al territori. 
Aquest personal pot ser de nova contractació o bé estar integrat a les 
plantilles municipals. El personal contractat haurà de tenir categoria mínima 
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de tècnic mig (A2) o superior (A1) o anàlogues, i amb perfil professional de 
l’àmbit de la intervenció social i/o de gestió de polítiques socials en la 
dimensió de planificació i programació. 
 

7) El fons preveu la subvenció de totes aquelles activitats necessàries per a 
l’execució del projecte. 

 
8) L’Ajuntament es compromet a: 

 
- Participació del seu personal a les accions formatives i els espais d’intercanvi 

d’experiències i coneixement que organitzarà la Diputació de Barcelona. 
- Fomentar el coneixement socioterritorial, acadèmic i la divulgació en l'àmbit 

del projecte. 
- Promoure l’avaluació dels projectes implementats. 

 
9) No s'estimaran sol·licituds de pròrroga del període d'execució. 
 
10) En fase de justificació caldrà aportar un certificat del secretari/ària on consti la 

relació de professionals assignats al projecte (nom, cognoms, DNI i categoria 
professional) que acrediti la seva categoria laboral i especifiqui si ha estat 
contractat per capítol I o II. 

 
 8 En l’informe emès per aquest centre gestor en data 29 de juliol de 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: el 
fons es distribueix de forma lineal entre els ens locals objecte de suport, resultant 
una assignació individual de CENT SETANTA-DOS MIL NOU-CENTS EUROS 
(172.900 €). 
 

 9 La quantia total que es proposa concedir és DOS MILIONS DOS-CENTS 
QUARANTA-SET MIL SET-CENTS EUROS (2.247.700 €). 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa número 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada 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 
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 número 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 “Barris i comunitats: motors 
de transformació social” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 

2021 (EUR) Operació  Posició  
Ajuntament del Prat de 
Llobregat P0816800G 21/Y/312594 172.900 € 2103003234 1 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 21/Y/312593 172.900 € 2103003234 2 
Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú P0830800I 21/Y/312592 172.900 € 2103003234 3 

Ajuntament de Manresa P0811200E 21/Y/312591 172.900 € 2103003234 4 
Ajuntament de Rubí P0818300F 21/Y/312590 172.900 € 2103003234 5 
Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat P0819900B 21/Y/312589 172.900 € 2103003234 6 

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat P0807200A 21/Y/312588 172.900 € 2103003234 7 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet P0824500C 21/Y/312587 172.900 € 2103003234 8 

Ajuntament de Mataró P0812000H 21/Y/312586 172.900 € 2103003234 9 
Ajuntament de Sabadell P0818600I 21/Y/312585 172.900 € 2103003234 10 
Ajuntament de Badalona P0801500J 21/Y/312584 172.900 € 2103003234 11 
Ajuntament de Terrassa P0827900B 21/Y/312583 172.900 € 2103003234 12 
Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat P0810000J 21/Y/312582 172.900 € 2103003234 13 

   2.247.700 €   
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total DOS MILIONS DOS-CENTS 
QUARANTA-SET MIL SET-CENTS EUROS (2.247.700 €), a càrrec de les aplicacions 
del pressupost que s’indiquen en el present acord, i segons la distribució que consta 
en l’acord primer: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 
G/60303/23110/46281 2.247.700,00  

 
Tercer. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del fons 
de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 

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

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

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa del projecte 
transformador “Barris i comunitats: motors de transformació social”  
 
Les despeses vinculades a professional/s tècnic/s encarregat/s d’impulsar els 
projectes s’estableixen en un mínim de 50.000 € i un màxim de 90.000 € i 
hauran de referir-se a personal vinculat a les funcions descrites al punt 6 de 
condicions d’execució i justificació i hauran de correspondre als capítols I i II.  

 
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. També s’ha de presentar el formulari tècnic de 
realització de l’actuació i un certificat emès pel secretari/ària on consti la 
relació de professionals assignats al projecte (nom, cognoms, DNI i categoria 
professional) que acrediti la seva categoria laboral i especifiqui si ha estat 
contractat per capítol I o II. 
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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. No es poden justificar despeses indirectes.  

 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 

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

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

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

3.1. Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses 
de l’actuació. 

 
4. Renúncia 
 

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

 
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 
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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 rebre la notificació 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. 

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors, en la part que els afecta, als ens destinataris. 
 
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Actuacions d’informació i manteniment a les 
platges en el context de la COVID-19”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/0010539).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

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

 
2. D’acord amb 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 
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prestació, essent aquests últims, transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una 
descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, així 
com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la selecció dels destinataris 
i la determinació de les concessions. 

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

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen 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 la segona actualització del catàleg 2021-2023, relativa als recursos inclosos en 

el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona s’ha inclòs, per acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de juliol de 
2021 (AJG 460/21) , el fons “Actuacions d’informació i manteniment a les platges en 
el context de la COVID-19”, per mitjà del qual es vol ajudar als municipis del litoral 
Barceloní, perquè puguin garantir les actuacions necessàries perquè les platges 
esdevinguin un lloc segur per als usuaris, malgrat la situació de pandèmia que 
encara persisteix, fent tasques d’informació als usuaris i de manteniment d’elements 
a les platges. Els seus destinataris són els municipis del litoral barceloní amb un 
mínim de 800 metres de platja vigilada. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 30 de juny de 2021 que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. La dotació serà, un import fixe en 
funció del nombre de metres de platja vigilada i del nombre d’habitants: 

 
• platja curta: municipis que tenen un mínim de 800 metres i fins a 2.200 metres 

de platja vigilada.  
 

Fins a 60.000 hab. Més de 60.000 hab. 
3.500,00 € 5.500,00 € 

 
• platja llarga: municipis que tenen més de 2.200 metres i fins a 4.000 metres de 

platja vigilada.  
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Fins 20.000 
hab. 

de 20.000 a 
40.000 hab. 

de 40.000 hab. 
a 60.000 hab. 

De 60.000 a 
150.000 

Més de 150.000 
hab. 

6.000,00 € 9.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 55.000,00 € 
 

• platja extensa: municipis que tenen més de 4.000 metres de platja vigilada. 
 

Fins 20.000 
hab. 

de 20.000 a 
40.000 hab. 

de 40.000 hab. 
a 60.000 hab. 

De 60.000 a 
150.000 

Més de 150.000 
hab. 

25.000,00 € 45.000,00 € -  55.000,00 € - 
 
6. La quantia total amb què s’ha dotat el fons és de 414.500,00 €, el mateix import 

que es proposa concedir.  
 
7. D’acord amb el que s’estableix en el Decret número 4440/18, de data 11 de maig 

de 2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i 
publicat al BOPB en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021 i núm. 
7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021 atribueix a la 
Junta de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de 
prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Actuacions d’informació i 
manteniment a les platges en el context de la COVID-19” que s’indiquen en aquest 
acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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ENS LOCAL NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 2021 
(EUR) 

Operació comptable Posició 

Ajuntament d'Arenys de Mar  P0800600I 21/Y/312252 6.000,00 € 2103003243 1 
Ajuntament de Badalona  P0801500J 21/Y/312251 55.000,00 € 2103003243 2 
Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/312250 3.500,00 € 2103003243 3 
Ajuntament de Caldes d’Estrac P0803200E 21/Y/312249 3.500,00 € 2103003243 4 
Ajuntament de Calella  P0803500H 21/Y/312248 3.500,00 € 2103003243 5 
Ajuntament de Canet de Mar  P0803900J 21/Y/312247 3.500,00 € 2103003243 6 
Ajuntament de Castelldefels  P0805500F 21/Y/312246 55.000,00 € 2103003243 7 
Ajuntament de Cubelles  P0807300I 21/Y/312245 6.000,00 € 2103003243 8 
Ajuntament de Gavà  P0808800G 21/Y/312244 30.000,00 € 2103003243 9 
Ajuntament de Malgrat de Mar  P0810900A 21/Y/312243 25.000,00 € 2103003243 10 
Ajuntament de Mataró  P0812000H 21/Y/312242 40.000,00 € 2103003243 11 
Ajuntament de Pineda de Mar  P0816200J 21/Y/312241 9.000,00 € 2103003243 12 
Ajuntament de Premià de Mar  P0817100A 21/Y/312240 3.500,00 € 2103003243 13 
Ajuntament de Sant Pol de Mar  P0823500D 21/Y/312239 6.000,00 € 2103003243 14 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  P0826400D 21/Y/312238 3.500,00 € 2103003243 15 
Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 21/Y/312237 3.500,00 € 2103003243 16 
Ajuntament de Sitges  P0827000A 21/Y/312236 45.000,00 € 2103003243 17 
Ajuntament de Viladecans  P0830200B 21/Y/312235 5.500,00 € 2103003243 18 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  P0830800I 21/Y/312234 55.000,00 € 2103003243 19 
Ajuntament de Vilassar de Mar  P0821700B 21/Y/312233 9.000,00 € 2103003243 20 
Ajuntament del Masnou P0811700D 21/Y/312232 3.500,00 € 2103003243 21 
Ajuntament del Prat de Llobregat  P0816800G 21/Y/312231 40.000,00 € 2103003243 22 
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de QUATRE-CENTS CATORZE 
MIL CINC-CENTS euros (414.500 €) a càrrec de l’aplicació G/60401/31100/46280 del 
pressupost 2021 del Servei de Salut Pública, i segons la distribució que consta en 
l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 
G/60401/31100/46280 414.500 € 

 
Tercer. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del fons 
de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa d’un termini d’un mes natural des de la data de 
notificació de la concessió per presentar l’acceptació expressa de la mateixa o 
presentar la renúncia de l’ajut. El pagament avançat s’ha de realitzar quan 
l’ens presenti la referida acceptació.  

 
1.2. Transcorregut el termini d’acceptació/renúncia, s’ha de requerir la presentació 

de l’acceptació o renúncia pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa 
de deu dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació per presentar-la. 
Transcorregut el termini sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni la 
renúncia ni esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat 
tàcitament a l’ajut i tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia. 

 
1.3. L’acceptació, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 

les condicions de la seva execució. 
 

1.4. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.5. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.6. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

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

 
2. Execució i justificació 
 

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.  
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2.1. La despesa elegible és la corresponent als capítols 2 i 4 del pressupost de 
despeses dels ens destinataris. 

 
2.2. 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. 

 
2.3. 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. 

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

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.5. 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. 

 
2.6. 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 qual 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. 

 
2.7. 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. 

 
2.8. 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. 

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

directes imputades. 
 
2.10. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.11. 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. 
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2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.13. 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. 

 
2.14. 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. 

 
2.15. 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. 
 

2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.17. 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. 

 
2.18. Si s'elabora material de difusió en qualsevol format, caldrà que, abans 

d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al 
Servei de Salut Pública per a la seva validació. 

 
3. Pagament 

 
El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021: S’estableix un pagament avançat del 100 % de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa. 
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4. Renúncia 
 

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

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació final, el 
centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini de quinze 
dies hàbils presentin les justificacions pendents o esmenin les que contenen 
defectes; amb l'advertiment que, en cas 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 notificació 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. 

 
Quart. APROVAR un pagament avançat del 100 % de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les quals es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions, i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la presidenta accidental aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 




