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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021 

 
El 30 de setembre de 2021, a les 11 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte 
de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell, de Barcelona), en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb 
l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), 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), senyora 
Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-
CP), Alfredo Vega López (PSC-CP), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus 
Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot 
següents: senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Celestino Corbacho 
Chaves (Cs) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Aïda 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 el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), les diputades senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i Laura Pérez 
Castaño (ECG) i el diputat senyor Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats, aquesta sessió de 
la Junta de Govern es realitza a l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, 
per raons sanitàries, de prevenció de la salut i de seguretat i garantia de distàncies 
interpersonals de les persones que hi assisteixen, i de conformitat amb les mesures 
establertes per les autoritats sanitàries competents per fer front al brot epidèmic de la 
pandèmia de la COVID-19. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) obre la sessió i manifesta la seva emoció pel 
retrobament personal amb les persones que assisteixen a la sessió i la seva 
satisfacció per fer-ho en un entorn tan magnífic com és el Paranimf. 
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Constatada l’existència de quòrum, s’entra a l’examen i al 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 16 de setembre de 2021. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitiva, amb termini de sol·licitud fins el 30 de juny de 2021, de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import total de 300.000 €, i esmenar un error material en la 
fitxa d’un recurs (Exp. núm. 2021/0000864). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la disposició de la 

despesa corresponent a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona derivada de la contractació conjunta, subjecta a regulació 
harmonitzada, relativa al servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), al 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes 
tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) (Exp. núm. 2020/0017785). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
4. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l'Ajuntament de Molins de Rei, per a finançar l'actuació local “Renovació gespa 
artificial camp de futbol Josep Raich”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0014773). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 136.175,68 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l'actuació local “Obres i instal·lacions nucli urbà i Fontpineda”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0017463). 
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6. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 61.617,13 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició vehicle i mobiliari urbà”, al 0 % d'interès 
i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0017468). 

 
7. SANT MATEU DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 15.700 €, a l'Ajuntament 
de Sant Mateu de Bages, per a finançar l'actuació local “Millora xarxa 
abastament Fontanet-Putxot”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0017912). 

 
8. SANT MATEU DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 16.532 €, a l'Ajuntament 
de Sant Mateu de Bages, per a finançar l'actuació local “Connexió del ramal 
abastament del nucli Castelltallat als nuclis Salo i Coaner”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0017964). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
9. AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 23.654,11 €, a l'Ajuntament d’Aiguafreda, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0017414).  

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

concedir una subvenció, per import 96.558,38 €, a l'Ajuntament de Granollers, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0015909).  

 
11. LA LLAGOSTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import 21.692,37 €, a l'Ajuntament de La Llagosta, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0016025).  

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

la Presidència, concedir una subvenció, per import 11.062,19 €, a l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0016470).  

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

concedir una subvenció, per import 43.451,27 €, a l'Ajuntament de Vallirana, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0017695).  
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14. VILADECANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció, per import 94.144,42 €, a l'Ajuntament de Viladecans, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0015969).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ajustar comptablement la 

imputació de la despesa màxima pluriennal aprovada per la Junta de Govern en 
sessió celebrada en data 28 de gener de 2021, en l’expedient de contractació pel 
qual es van aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques del servei Treballs manteniment i conservació 
semintegral i tractament TCA'S interurbans xarxa carreteres titularitat Diputació 
de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) pel 
que fa al Lot 1 (Granollers), Lot 5 (Martorell) i Lot 6 (Manresa) i aprovar la tercera 
pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sectors de Conservació de Granollers (Lot 1), Martorell (Lot 5) i Manresa (Lot 6) 
(Exp. núm. 2020/7684). 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del “Projecte 

executiu per al condicionament dels talussos de les carreteres BV-5031, BV-
5111 I BV-5128, de Mataró a Sant Pol de Mar”, per un import total 
d’1.717.328,70 € (Exp. núm. 2017/3445). 

 
17. Dictamen pe qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i 
materials, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/14410). 

 
18. 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 Vicenç dels Horts, amb una aportació econòmica per part de la Diputació de 
Barcelona de 83.908,24 €, relatiu al projecte constructiu “Instal·lació de pas de 
vianants semaforitzat a la carretera BV-2005 al PK0+850. TM Sant Vicenç dels 
Horts” (Exp. núm. 2018/5779). 

 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, adjudicar el lot 2, 

3 i 4 del servei relatiu als “Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
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tractament de TCAS’S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots) (Exp. núm. 2020/7684). 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva i la revocació de les concessions del fons de prestació 
“Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà 
degut a la COVID-19” atorgades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 del Servei d’Equipaments i Espai Públic (Exp. núm. 
2020/10189). 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
naturals, que gestiona la Diputació de Barcelona, per un import total de 
30.104,90 € (Exp. núm. 2021/2256). 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, rectificar d’acord 

amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els errors materials 
detectats a l’apartat primer de la part resolutiva de l’acord de la Junta de Govern, 
de data 17 de desembre de 2020, número 682/2020, que va resoldre la 
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions a les 
explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, 
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals 
i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals 
de la província de Barcelona (Exp. núm. 2019/18750). 

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

reconeixement de crèdit, per import de 1.587,66 €, i autoritzar i disposar la 
despesa de la subvenció atorgada l’any 2018, en la línia de millora de l’habitatge 
en l’àmbit del Parc de El Montnegre i el Corredor, a la senyora XXX (Exp. núm. 
2017/11401). 
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ÀREA DE CULTURA 
 

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

inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l'objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a 
realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, 
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (Exp. núm. 
2020/1279). 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l'objecte de finançar les actuacions a realitzar a la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen 
entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional (Exp. núm. 
2020/5222). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ ESPORTS I JOVENTUT 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Finançament de programes educatius en petits municipis”, del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/19986). 

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

definitivament les revocacions totals i parcials de diverses subvencions de la 
convocatòria destinada a finançar projectes educatius d’associacions de famílies 
d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant el curs 2019-2020 
(Exp. núm. 2019/16070). 

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

definitivament les revocacions totals i parcials de diverses subvencions 
destinades a finançar projectes educatius d’entitats sense finalitat de lucre a 
realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020 (Exp. núm. 
2019/17574). 

 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Impuls a les activitats esportives dels petits 
municipis” en el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/10683). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 16 de setembre de 2021.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 16 de setembre 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 Serveis de Cooperació Local 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitiva, amb termini de sol·licitud fins el 30 de juny de 2021, de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import total de 300.000 €, i esmenar un error material en la 
fitxa d’un recurs (Exp. núm. 2021/0000864).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

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

 
2. Per mitjà del dictamen de la Junta de Govern de 13 de maig de 2021 (AJG 209/21), 

es van incloure, entre d’altres, els dos recursos econòmics objecte del present 
dictamen que s’indiquen en aquest punt, amb termini de sol·licitud fins el 30 de juny 
de 2021: 

 
Recurs Centre 

gestor 
Classe i 

procediment 
Període 

d’execució Objecte 

Activitats en 
matèria de 
memòria 

democràtica 

Direcció de 
Serveis de 
Suport a la 
Coordinació 

General 

Ajut econòmic en 
règim de 

concurrència 
competitiva 

01/01/2021 a 
31/12/2021 

Finançament d’actuacions destinades a 
recuperar, reparar, dignificar, 

investigar, difondre i reflexionar a 
l'entorn d'espais, fets, persones i 
col·lectius relacionats amb la II 

República, la guerra civil i la dictadura. 
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Recurs Centre 
gestor 

Classe i 
procediment 

Període 
d’execució Objecte 

Finançament 
de projectes 
d’innovació 
social en les 

cures 

Servei 
Suport de 

Programes 
Socials 

Ajut econòmic en 
règim de 

concurrència 
competitiva 

01/01/2021 a 
31/12/2021 

Finançament d’actuacions innovadores 
en l'àmbit de les cures, de suport a les 
persones cuidadores, de sensibilització 
entorn la importància de les cures per a 
la sostenibilitat social, i de promoció de 

les xarxes comunitàries de cures. 
 
3. D’acord amb l’article 5 del règim de la convocatòria, la concurrència competitiva és 

el procediment ordinari en virtut del qual la concessió depèn de la valoració de 
sol·licituds en aplicació de criteris preestablerts, i de la comparació i prelació 
d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració obtinguda.  

 
4. Els centres gestors, sota la direcció de les coordinacions competents de les Àrees 

corporatives, han elaborat els informes d’instrucció de les sol·licituds rebudes. Els 
òrgans col·legiats que han validat aquests informes, d’acord amb les corresponents 
actes esteses pels secretaris de cadascun d’ells, i que s’incorporen a l’expedient, es 
detallen a continuació: 

 
ÒRGAN INFORMES VALIDATS 

Àrea de Presidència Direcció de Suport de Serveis a la Coordinació 
General 

Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar Gerència de Serveis de Benestar Social 

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

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

 
- Que en cas que s’hagi determinat l’existència de defectes esmenables, es va 

requerir a l’ens destinatari per a què els esmenés, en els terminis previstos en el 
règim del Catàleg. 

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

- Que es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen 
a l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris preestablerts per a cada recurs i que els criteris que es 
relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- Que s'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de 
valoració i com s’ha obtingut l’import a concedir, a partir de la puntuació 
obtinguda. 
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- Que s’ha fet constar la puntuació obtinguda per les sol·licituds valorades i, en les 
sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert. 

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

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

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

per cent de l'import sol·licitat. 
 

6. Com a resultat d’aquesta fase es fa una proposta de concessió d’ajuts per un import 
total de 300.000,00 euros per a l’any 2021. 

 
7. Els ens als quals es proposa concedir ajut han declarat estar al corrent del 

pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social dins els sis 
mesos anteriors al present acte, segons l’informe emès per la Direcció de Serveis 
de Cooperació Local en data 15 de setembre de 2021 que s’incorpora a l’expedient. 

 
8. Així mateix, en el marc d’aquesta resolució, també es procedeix a aprovar la 

reducció de la quantia autoritzada inicialment, per tal d’alliberar aquest saldo i, si 
escau, redistribuir-lo d’acord amb la quantia que correspon assignar a les 
aplicacions d’ens diferents d’ajuntaments. 

 
9. Per últim, i en un altre ordre de coses, s’ha constatat un error material en la fitxa 

relativa al recurs “Finançament de projectes d’innovació social en les cures”, 
aprovada com Annex 1 al dictamen de la Junta de Govern de 13 de maig de 2021 
(AJ 209/21), en virtut del qual es van incloure nous recursos en la convocatòria del 
Catàleg 2021, doncs la data final de presentació de justificacions que s’hi fa constar 
és el 30 d’abril de 2022, en lloc del 31 de març de 2022, que és la data establerta 
per a aquest tipus de recurs, d’acord amb l’article 28 del règim de la convocatòria 
que es reprodueix a continuació en la part interessada: 

 
“Article 28. Especialitats d’execució i justificació dels recursos econòmics 

 
1. Els recursos econòmics inclouen actuacions i despeses executades i justificades dins 

d’un dels terminis que s’indiquen a continuació: 
 

a. Els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva tenen els terminis 
d’execució i justificació que s’indiquen a continuació: 

 
a.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 31 de març de 2022. [..]” 
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Fonaments de dret  
 
1. Resulten d’aplicació l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en virtut del qual es poden 
rectificar d’ofici en qualsevol moment els errors materials, i l’article 74.2 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les 
administracions públiques de Catalunya, que estableix que la competència 
correspon al mateix òrgan que va dictar l’acte que cal esmenar.  

 
2. Correspon a la Junta de Govern la competència per aprovar els ajuts econòmics en 

règim de concurrència competitiva del Catàleg, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la 
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 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. 

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

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva amb termini de sol·licitud fins el 30 de juny de 2021 de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts que s’inclouen en l’annex 1, 
desestimar les sol·licituds que s’inclouen en l’annex 2, i acceptar els desistiments que 
s’inclouen en l’annex 3, que formen part del present dictamen. 
 

Annex Contingut 

1 

Ajuts concedits, amb indicació del període d’execució següent: 
 
Execució anual. Execució entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de 
desembre de 2021. Justificació voluntària fins el 15 de novembre de 
2021 i justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 31 de març de 
2022. 

2 Sol·licituds desestimades. 
3 Sol·licituds desistides. 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada el 13 de maig de 2021 per 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 209/21, segons el 
detall que s’indica en el present acord, per a què el crèdit torni a estar disponible i, si 
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escau, poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que 
corresponguin en funció del tipus d’ens beneficiari i/o la naturalesa de la despesa: 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total de QUARANTA SET 
MIL VUIT-CENTS NORANTA TRES EUROS I SETANTA TRES CÈNTIMS (47.893,73 
euros), segons el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import op. "A/-" 2021 
(EUR) Núm. Op. "A/-" 

G/60000/23100/46281 47.893,73 2102900729 
 
Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de QUARANTA SET MIL VUIT-
CENTS NORANTA TRES EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS (47.893,73 euros) a 
càrrec del pressupost de l’any 2021 i d’acord amb el detall que s’indica en el present 
acord, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens 
beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en l’acord 
anterior: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import 2021 
(EUR) Observacions 

G/60000/23100/46581 30.909,52 Condicionat a la regularització 
comptable aprovada en l‘acord segon 

G/60000/23100/46781 16.984,21 Condicionat a la regularització 
comptable aprovada en l‘acord segon 

 
Quart. APROVAR la disposició de la despesa total TRES-CENTS MIL EUROS 
(300.000,00 euros), a càrrec del pressupost de l’any 2021 i d’acord amb el detall que 
s’indica en el present acord, segons la distribució que consta en l’annex 1 del present 
dictamen: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import 2021 
(EUR) Observacions 

G/10500/91200/46280 100.000,00  
G/60000/23100/46281 152.106,27  

G/60000/23100/46581 30.909,52 Condicionat a la regularització 
comptable aprovada en l‘acord segon 

G/60000/23100/46781 16.984,21 Condicionat a la regularització 
comptable aprovada en l‘acord segon 

 
Cinquè. ACORDAR que en els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva 
amb càrrec al capítol 4 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, s’ha 
de pagar de manera anticipada el 100 per cent de l’ajut quan es produeixi l’acceptació.  
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Sisè. RECTIFICAR l’error material de la data de justificació de la fitxa del recurs 
“Finançament de projectes d’innovació social en les cures” de l’annex 1 del dictamen 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 13 de maig (AJ 209/21), en el 
sentit següent: 
 

On diu: Ha de dir: 
30 d’abril de 2022 31 de març de 2022 

 
A aquest efecte, s’acompanya com annex 4 al present dictamen la versió esmenada 
de la fitxa citada. 
 
Setè. FER EXTENSIVA la rectificació aprovada en l’acord anterior del present 
dictamen de la fitxa del recurs “Finançament de projectes d’innovació social en les 
cures” al Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat per 
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 12/21, de data 28 
de gener de 2021. 
 
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present acte a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions, i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).  
 
Novè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Desè. DECLARAR que la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del present acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació 
de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva; sense perjudici que s’habilitin altres mitjans de comunicació i 
publicació complementaris.” 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la disposició de 
la despesa corresponent a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona derivada de la contractació conjunta, subjecta a regulació 
harmonitzada, relativa al servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), al 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes 
tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) (Exp. núm. 2020/0017785).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 21 de juny de 2021, la Diputació de Barcelona, l’Institut del Teatre, 

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

 
2. Per acord núm. 360 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en 

sessió de data 30 de juny de 2021, es va aprovar l’expedient de contractació 
conjunta, tramitat de forma ordinària, mitjançant procediment negociat per raons 
tècniques, subjecte a regulació harmonitzada, relatiu al Servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona, a l’Institut del Teatre, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT), al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona i als organismes tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida 
(OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió d’Ingressos), amb un pressupost base anual 
de licitació, formulat en termes de preus unitaris, que es fixa en la quantitat de 
13.477.314,76 €, IVA exclòs. Donat que el servei a contractar conté prestacions 
subjectes a IVA i d’altres no subjectes a aquest impost, la quantitat a imputar a cada 
entitat, IVA desglossat es correspon amb el següent detall:  

 
Ens Pressupost màxim 

anual (1 any) IVA 
exclòs 

IVA Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA 
inclòs 

Diputació de Barcelona 21.382,45 € 1.899,51 € 23.281,96 € 
Institut del Teatre 4.533,50 € 424,24 € 4.957,74 € 
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Ens Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA 
exclòs 

IVA Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA 
inclòs 

ORGT 9.792.338,54 € 941.100,85 € 10.733.439,39 € 
Consorci de les 
Drassanes 

1.347,34 € 118,06 € 1.465,40 € 

XALOC 1.450.192,82 € 304.540,49 € 1.754.733,31 € 
OAGRTL 715.055,15 € 150.161,58 € 865.216,73 € 
BASE 1.492.464,96 € 142.884,00 € 1.635.348,96 € 
TOTAL 13.477.314,76 € 1.541.128,73 € 15.018.443,49 € 
 
3. Per acord núm. 462 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en 

sessió de data 29 de juliol de 2021, es va adjudicar de conformitat amb l’informe 
tècnic del Subdirector de Logística de data 16 de juliol de 2021, la contractació 
conjunta, subjecte a regulació harmonitzada, relativa al servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona, a l’Institut del Teatre, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT), al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona i als organismes tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida 
(OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió d’Ingressos), a l’empresa SOCIEDAD 
ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, amb NIF A83052407, d’acord amb la 
seva oferta, en els termes següents: 

 
 Preus unitaris: 

 
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ 

Àmbit de 
destinació Trams de pes Preu unitari màxim de 

licitació, IVA exclòs 
Preu unitari 
ofert, IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 5,02 € 4,78 € 
Local Fins a 50 g. 5,08 € 4,84 € 
Local Fins a 100 g. 5,37 € 5,11 € 
Local Fins a 500 g. 6,15 € 5,86 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,82 € 7,44 € 
Local Fins a 2.000 g. 8,10 € 7,71 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 5,02 € 4,78 € 
D1 Fins a 50 g. 5,08 € 4,84 € 
D1 Fins a 100 g. 5,37 € 5,11 € 
D1 Fins a 500 g. 6,15 € 5,86 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,82 € 7,44 € 
D1 Fins a 2.000 g. 8,10 € 7,71 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 5,15 € 4,90 € 
D2 Fins a 50 g. 5,21 € 4,96 € 
D2 Fins a 100 g. 5,51 € 5,24 € 
D2 Fins a 500 g. 6,33 € 6,03 € 
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NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ 
Àmbit de 
destinació Trams de pes Preu unitari màxim de 

licitació, IVA exclòs 
Preu unitari 
ofert, IVA exclòs 

D2 Fins a 1.000 g. 8,07 € 7,69 € 
D2 Fins a 2.000 g. 8,37 € 7,97 € 
    
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA AMB PROVA DE LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 
Local Fins a 20 g. norm. 4,41 € 4,20 € 
Local Fins a 50 g. 4,48 € 4,26 € 
Local Fins a 100 g. 4,76 € 4,53 € 
Local Fins a 500 g. 5,54 € 5,28 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,21 €   6,86 € 
Local Fins a 2.000 g. 7,49 € 7,13 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 4,41 € 4,20 € 
D1 Fins a 50 g. 4,48 € 4,26 € 
D1 Fins a 100 g. 4,76 € 4,53 € 
D1 Fins a 500 g. 5,54 € 5,28 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,21 € 6,86 € 
D1 Fins a 2.000 g. 7,49 € 7,13 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 4,54 € 4,32 € 
D2 Fins a 50 g. 4,60 € 4,38 € 
D2 Fins a 100 g. 4,90 € 4,66 € 
D2 Fins a 500 g. 5,72 € 5,45 €  
D2 Fins a 1.000 g. 7,46 € 7,11 € 
D2 Fins a 2.000 g. 7,76 € 7,39 € 
    
NOTIFICACIO ADMINISTRATIVA PLUS AMB PROVA DE LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 
Local Fins a 20 g. norm. 4,87 € 4,64 € 
Local Fins a 50 g. 4,94 € 4,70 € 
Local Fins a 100 g. 5,22 € 4,97 € 
Local Fins a 500 g. 6,01 € 5,72 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,67 € 7,30 € 
Local Fins a 2.000 g. 7,95 € 7,57 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 4,87 € 4,64 € 
D1 Fins a 50 g. 4,94 € 4,70 € 
D1 Fins a 100 g. 5,22 € 4,97 € 
D1 Fins a 500 g. 6,01 € 5,72 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,67 € 7,30 € 
D1 Fins a 2.000 g. 7,95 € 7,57 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 5,00 € 4,76 € 
D2 Fins a 50 g. 5,06 € 4,82 € 
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NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ 
Àmbit de 
destinació Trams de pes Preu unitari màxim de 

licitació, IVA exclòs 
Preu unitari 
ofert, IVA exclòs 

D2 Fins a 100 g. 5,36 € 5,10 € 
D2 Fins a 500 g. 6,18 € 5,89 € 
D2 Fins a 1.000 g. 7,92 € 7,55 € 
D2 Fins a 2.000 g. 8,22 € 7,83 € 

 
 Oferta de 1.185 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas i que s’utilitzin 

per a la prestació del servei a la província de Barcelona per sobre dels 150 
exigits al punt 6.3 del PPT i a la clàusula 2.2 del present plec. 

 
 Termini màxim de 3 hores obligatori, ofert per a la recollida de trameses urgents 

en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió, en els termes de la 
clàusula 4.3 del PPT. 

 
La vigència del contracte tindrà una durada inicial d’un any (des del 2 d’octubre de 
2021 a l’1 d’octubre de 2022) i el contracte serà prorrogable per un any addicional. 
 
En l'esmentat acord es determina que la disposició de la despesa del contracte 
quedarà establerta, pel que fa a l'ORGT, de la manera següent i per un total de 
10.733.439,39 €: 
 

Exercici Import 
2021 2.683.359,85 € 
2022 8.050.079,54 € 

 
Per tot això i atenent a que aquesta contractació ultrapassa la xifra de sis milions 
d’euros, d’acord amb l’article 28.1 e) dels Estatuts pels quals es regeix l’Organisme de 
Gestió Tributària, es proposa a la Junta de Govern de la Diputació de de Barcelona 
que adopti el següent 
 

ACORD 
 
Únic. DISPOSAR la despesa pluriennal derivada de la contractació conjunta, subjecte 
a regulació harmonitzada, relativa al servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), al Consorci de 
les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes tributaris de les 
Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió 
d’Ingressos), per un import de deu milions set-cents trenta-tres mil quatre-cents trenta-
nou euros amb trenta-nou cèntims (10.733.439,39 €), IVA inclòs, corresponent a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, pel període des del 2 
d’octubre de 2021 a l’1 d’octubre de 2022, que es farà efectiva amb càrrec a les 
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aplicacions pressupostàries següents, dels pressupostos de despesa de l'ORGT, de 
l’exercici 2021 i de l’exercici 2022, i amb la condició suspensiva què per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, 
tot això d’acord amb el que s’estableix a l’article 174 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març: 
 

Exercici Import Aplicació 
pressupostària 

Operació 
comptable 

2021 2.683.359,85 € 1/932/22201 920210/260 
2022 8.050.079,54 € 1/932/22201 920219/65 

 
“ 

Servei de Programació 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, per a 
finançar l'actuació local “Renovació gespa artificial camp de futbol Josep 
Raich”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014773).- 
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 Molins de Rei va presentar en data 12 juliol 2021 una sol·licitud per 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (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 Molins de Rei 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Actuació:  “Renov. gespa artificial camp de futbol J. 
Raich” 

Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.390,18 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00063/2021 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) 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 setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Molins de Rei.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 136.175,68 €, a l'Ajuntament de Pallejà, per a 
finançar l'actuació local “Obres i instal·lacions nucli urbà i Fontpineda”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0017463).- 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 Pallejà va presentar en data 6 setembre 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Obres i instal·lacions nucli urbà i Fontpineda” 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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, 
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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Pallejà 
Actuació:  “Obres i instal·lacions nucli urbà i 

Fontpineda” 
Import crèdit:  136.175,68 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -1.859,91 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00071/2021 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) 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 trenta-sis mil cent setanta-cinc 
euros amb seixanta-vuit cèntims (136.175,68 €) 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 Pallejà.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 61.617,13 €, a l'Ajuntament de Pallejà, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició vehicle i mobiliari urbà”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0017468).- 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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Secretaria General 

 

 

 
 

2. L'Ajuntament de Pallejà va presentar en data 6 setembre 2021 una sol·licitud per tal 
de finançar la inversió “Adquisició vehicle i mobiliari urbà” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

Política Financera per la 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Pallejà 
Actuació:  “Adquisició vehicle i mobiliari urbà” 
Import crèdit:  61.617,13 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,52 % 
Interessos implícits estimats  -811,97 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00072/2021 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) 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-un mil sis-cents disset 
euros amb tretze cèntims (61.617,13 €) 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 Pallejà.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 15.700 €, a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 
per a finançar l'actuació local “Millora xarxa abastament Fontanet-Putxot”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0017912).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Mateu de Bages va presentar en data 14 setembre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora xarxa abastament Fontanet-Putxot” 
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. 
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 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (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 Mateu de Bages 
Actuació:  “Millora xarxa abastament Fontanet-Putxot” 
Import crèdit:  15.700,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -214,43 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00073/2021 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) 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 quinze mil set-cents euros 
(15.700,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages.” 
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8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 16.532 €, a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 
per a finançar l'actuació local “Connexió del ramal abastament del nucli 
Castelltallat als nuclis Salo i Coaner”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0017964).- 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 Mateu de Bages va presentar en data 14 setembre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Connexió del ramal d’abastament del nucli 
de Castelltallat als nuclis Salo i Coaner” 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
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 Mateu de Bages 
Actuació:  “Connexió del ramal d’abastament del nucli 

de Castelltallat als nuclis Salo i Coaner” 
Import crèdit:  16.532,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -225,80 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00074/2021 
* d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setze mil cinc-cents trenta-dos 
euros (16.532,00 €) 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 Mateu de Bages.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 23.654,11 €, a l'Ajuntament d’Aiguafreda, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0017414).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament d'Aiguafreda presentà en data 02/09/2021 una sol·licitud d'un préstec 

de 679.600,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 679.600,00 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 0,620 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
679.600,00 euros amb una subvenció d’import de 23.654,11 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 23.654,11 euros a 
l'Ajuntament d'Aiguafreda 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 02/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Aiguafreda, 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).” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 96.558,38 €, a l'Ajuntament de Granollers, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0015909).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 

 

 
 

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 Granollers presentà en data 23/07/2021 una sol·licitud d'un préstec 

de 4.000.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 4.000.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,430 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
4.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 96.558,38 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 

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 96.558,38 euros a 
l'Ajuntament de Granollers 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 23/07/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Secretaria General 

 

 

 
 

Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers, 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).” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import 21.692,37 €, a l'Ajuntament de la Llagosta, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0016025).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 la Llagosta presentà en data 26/07/2021 una sol·licitud d'un 

préstec de 898.622,00 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 la Llagosta. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 898.622,00 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 0,430 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
898.622,00 euros amb una subvenció d’import de 21.692,37 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 21.692,37 euros a 
l'Ajuntament de la Llagosta per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 26/07/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Llagosta, 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).” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 11.062,19 €, a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0016470).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Julià de Vilatorta presentà en data 03/08/2021 una sol·licitud 

d'un préstec de 317.824,82 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 317.824,82 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,620 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
317.824,82 euros amb una subvenció d’import d’11.062,19 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 d’11.062,19 euros a 
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
03/08/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Julià de Vilatorta, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 43.451,27 €, a l'Ajuntament de Vallirana, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0017695).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Vallirana presentà en data 09/09/2021 una sol·licitud d'un préstec 

d’1.800.000,00 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 Vallirana. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.800.000,00 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 0,430 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.800.000,00 euros amb una subvenció d’import de 43.451,27 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 43.451,27 euros a 
l'Ajuntament de Vallirana 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 09/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vallirana, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 94.144,42 €, a l'Ajuntament de Viladecans, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0015969).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Viladecans presentà en data 23/07/2021 una sol·licitud d'un 

préstec de 3.900.000,00 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 Viladecans. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 3.900.000,00 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 0,430 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.900.000,00 euros amb una subvenció d’import de 94.144,42 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 94.144,42 euros a 
l'Ajuntament de Viladecans 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 23/07/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ajustar comptablement 
la imputació de la despesa màxima pluriennal aprovada per la Junta de Govern 
en sessió celebrada en data 28 de gener de 2021, en l’expedient de contractació 
pel qual es van aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec 
de Prescripcions Tècniques del servei Treballs manteniment i conservació 
semintegral i tractament TCA'S interurbans xarxa carreteres titularitat Diputació 
de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) pel 
que fa al Lot 1 (Granollers), Lot 5 (Martorell) i Lot 6 (Manresa) i aprovar la tercera 
pròrroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sectors de Conservació de Granollers (Lot 1), Martorell (Lot 5) i Manresa (Lot 6) 
(Exp. núm. 2020/7684).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de març de 
2016, aprovà el dictamen (AJ 122/16) pel qual es proposa l’adjudicació del contracte 
de serveis relatiu als Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al Sectors de 
Conservació de Granollers, Berga, Vic, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). 
Exp SAP 2015/3938. 
 
2. El Lot 1 (Granollers) es va adjudicar a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA per 
una despesa màxima pluriennal, formulada en termes de preus unitaris, de cinc 
milions cinc-cents vuitanta-set mil vuit-cents cinquanta-set euros amb seixanta 
cèntims (5.587.857,60 €), IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris ofertats. 
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3. El lot 5 ( Martorell), es va adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, 
per una despesa màxima pluriennal, formulada en termes de preus unitaris, de quatre 
milions sis-cents vint mil cent vuitanta-dos euros amb noranta-sis cèntims 
(4.620.182,96 €), IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris ofertats.  
 
4. El Lot 6 (Manresa) es va adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL, per 
una despesa màxima pluriennal, formulada en termes de preus unitaris, de quatre 
milions cinc-cents dinou mil cinc-cents setanta-sis euros amb vuitanta cèntims 
(4.519.576,80 €), IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris ofertats.  
 
5. En data 10 de maig de 2016 es van formalitzar els contractes dels 3 lots abans 
esmentats, amb una durada de quatre anys a comptar des de la citada data de 
formalització, concloent, per tant, la seva vigència el 10 de maig de 2020. 
 
6. En el punt 1.5 (Durada del contracte i possibles pròrrogues) del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen aquesta contractació, es disposava el 
següent: 
 

“La durada del contracte serà des del dia de la formalització del contracte, prevista per a l’1 
de gener de 2016  fins el dia 31 de desembre de 2019.  
 
El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, i de mutu acord, i fins a un  termini 
màxim de 2 anys.” 

 
7. Per decret (D 3880/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat, d’11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i salut del citat 
servei corresponent al Lot 1 (Granollers), notificant-se a la citada empresa 
adjudicatària en data 17 de maig de 2016. 
 
8. Per decret (D 3897/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat, d’11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i salut del citat 
servei corresponent al Lot 5 (Martorell), notificant-se a la citada empresa adjudicatària 
en data 19 de maig de 2016. 
 
9. Per decret (D 3883/16) del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat, d’11 de maig de 2016, es va aprovar el Pla de seguretat i salut del citat 
servei corresponent al Lot 6 (Manresa), notificant-se a la citada empresa adjudicatària 
en data 17 de maig de 2016. 
 
10. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 12 de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ140) pel qual es va aprovar 
l’atorgament d’una pròrroga per un any del Lot 1 (Granollers), amb efectes des del dia 
11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com 
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del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
del contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  
 
11. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 12 de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ142) pel qual es va aprovar 
l’atorgament d’una pròrroga per un any del Lot 5 (Martorell), amb efectes des del dia 
11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com 
del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
del contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  
 
12. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 12 de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ141) pel qual es va aprovar 
l’atorgament d’una pròrroga per un any del Lot 6 (Manresa), amb efectes des del dia 
11 de maig de 2020 fins el 10 de maig de 2021, del citat contracte del servei, així com 
del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
del contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  
 
13. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 25 de març de 2021 aprovà el dictamen (AJ 114) pel qual es va aprovar 
l’atorgament d’una segona pròrroga del Lot 1 (Granollers), amb efectes des del dia 11 
de maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del citat contracte del servei, així com 
del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
del contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  
 
14. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 25 de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ118) pel qual es va aprovar 
l’atorgament d’una segona pròrroga del Lot 5 (Martorell), amb efectes des del dia 11 
de maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del citat contracte del servei, així com 
del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
del contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  
 
15. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en 
data 25 de març de 2020 aprovà el dictamen (AJ119) pel qual es va aprovar 
l’atorgament d’una segona pròrroga del Lot 6 (Manresa), amb efectes des del dia 11 
de maig de 2021 fins el 2 de novembre de 2021, del citat contracte del servei, així com 
del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
del contracte, amb els preus unitaris que va ofertar el contractista.  
 
16. En data 13 d’agost de 2021 (amb entrada al Servei Juridico-administratiu en data 
16 d’agost de 2021), el Cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat emet un informe del següent 
tenor literal: 
 

“Ates que en el marc del procediment d’adjudicació obert amb més d’un criteri de valoració, 
per a la contractació del TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
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SEMINTEGRAL I TRACTAMENT DE TCA'S INTERURBANS DE LA XARXA DE 
CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2021-2024 
DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE 
GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA (6 LOTS), exp. 
2020/7684 actualment en fase d’adjudicació, s’ha produït un endarreriment en l’adjudicació 
dels lots 1 (Granollers), 5 (Martorell) i 6 (Manresa) motivat per la justificació de la situació de 
baixa anormal de les empreses licitadores.  
 
Atès que l’actual servei al que dona continuïtat la nova contractació, concretament els  
TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL I TRACTAMENT DE 
TCA’S (TRAMS DE CONCENTRACIÓ D’ACCIDENTS) DE LA XARXA DE CARRETERES 
DE TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2016-2019 DELS TRAMS 
DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, 
VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA (6 LOTS), LOT 6: MANRESA, 
finalitza l’actual pròrroga el proper dia 2 de novembre de 2021. 
 
Atès que segons informa el Servei Jurídico-Administratiu no és possible en els lots 1,5 i 6 
l’inici dels treballs de la nova contractació en la data actualment prevista (2 de novembre). 
 
Es per tot això que es proposa una ampliació de l’actual pròrroga des de les 0:00 h. del dia 2 
de novembre de 2021 fins les 0:00 h. del dia 1 de gener de 2022 (data facilitada pel Servei 
Jurídic en la que amb molta probabilitat s’hauran finalitzat els tràmits d’adjudicació) dels 3 
lots afectats pel procediment de justificació de les baixes anormals i que concretament són: 
 
Lot 1 – Granollers       Contractista actual: Agustí Masoliver, SA 
Lot 5 -  Martorell         Contractista actual: Construccions Deumal, SA 
Lot 6 – Manresa         Contractista actual: Excavacions Caceres, SL 
 
Així mateix, cal assignar dotació pressupostària per l’execució dels treballs en el període 
indicat que haurien de correspondre a l’import previst en la nova contractació per la resta de 
l’any 2021 i que es concreta en els següents imports: 
 
Lot 1: 119.828,43 € (IVA inclòs) 
Lot 5: 118.118,40€ (IVA inclòs) 
Lot 6: 126.926,10€ (IVA inclòs) 
“ 
 

17. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 
màxima de la pròrroga serà de 119.828,43 EUR, 21 % IVA inclòs, pel que fa al Lot 1 
(Granollers) i que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 
del vigent pressupost de 2021. 
 
18. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 
màxima de la pròrroga serà de 118.118,40 EUR, 21 % IVA inclòs pel que fa al Lot 5 
(Martorell), i que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 
del vigent pressupost de 2021. 
 
19. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat estima que la despesa 
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màxima de la pròrroga serà de 126.926,10 EUR, 21 % IVA inclòs, pel que fa al Lot 6 
(Manresa) i que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 
del vigent pressupost de 2021. 
 
20. En data 18 d’agost de 2021 les empreses contractistes dels tres lots abans 
esmentats presenten un escrit de conformitat amb la citada pròrroga en el registre de 
la Diputació de Barcelona, 
 
21. La Diputació de Barcelona podrà augmentar la consignació pressupostària, 
respectant els preus unitaris que va ofertar l’adjudicatari fins el pressupost de licitació 
actualitzat, en funció de les necessitats que es produeixin 
 
22. De conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar els 
contractes signats en data 10 de maig de 2016 corresponents al Lot 1 (Granollers), Lot 
5 (Martorell) i Lot 6 (Manresa), així com el plec de clàusules administratives particulars, 
el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, i els Plans de 
seguretat i salut aprovats, determinant que els efectes de la pròrroga començaran a 
regir a partir del dia 2 de novembre de 2021 fins l’1 de gener de 2022. 
 
23. De conformitat amb l’apartat quart de la part resolutiva del dictamen núm. 19 dictat 
per la Junta de Govern en sessió celebrada el 28 de gener de 2021, es va aprovar 
l’expedient de contractació, Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques del servei de Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat 
de la Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits 
als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i 
Manresa (6 lots), s’imputà la despesa màxima pluriennal derivada d’aquesta 
contractació de quinze milions sis-cents trenta mil vuitanta-nou euros amb setanta-cinc 
cèntims (15.630.089,75 €), IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries desglossades en els exercicis següents, concretament dels lots 1, 5 i 
6 s’establí: 
 
Lot 1: Granollers 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2021 119.828,43 € 50100 45300 21000 
Exercici 2022 1.299.993,01 € 50100 45300 21000 
Exercici 2023 1.299.993,01 € 50100 45300 21000 
Exercici 2024 468.254,92 € 50100 45300 21000 

 
Lot 5: Martorell 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2021 118.118,40 € 50100 45300 21000 
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Exercici 2022 1.034.813,60 € 50100 45300 21000 
Exercici 2023 1.034.813,60 € 50100 45300 21000 
Exercici 2024 387.105,49 € 50100 45300 21000 

 
Lot 6: Manresa 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2021 126.926,10 € 50100 45300 21000 
Exercici 2022 1.044.870,65 € 50100 45300 21000 
Exercici 2023 1.044.870,65 € 50100 45300 21000 
Exercici 2024 399.621,05 € 50100 45300 21000 

 
tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant 
la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 
 
24. D’acord amb l’esmentat informe emès en data 13 d’agost de 2021 pel Cap de 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat reproduït en el present Dictamen, cal ajustar 
comptablement la imputació de la despesa màxima aprovada en el dictamen núm. 19 
aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 28 de gener de 2021, per tal de 
que coincideixi amb el retard d’efectes de l’inici de la prestació dels serveis, que es 
produeix en els lots 1,5 i 6. L’inici passa de l’1 de novembre de 2021 a l’1 de gener de 
2022. L’ajust s’efectuarà de conformitat amb el detall següent: 
 
Lot 1 Granollers 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 -119.828,43 € 50100 45300 21000 
2024 +119.828,43 € 50100 45300 21000 

 
Lot 5 Martorell 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 -118.118,40€ 50100 45300 21000 
2024 +118.118,40€ 50100 45300 21000 

 
Lot 6 Manresa 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 -126.926,10 € 50100 45300 21000 
2024 +126.926,10€ 50100 45300 21000 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en vigor des del 9 de març de 2018, estableix que: “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior...” i atès que la contractació de referència s’adjudica amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és d’aplicació a la present contractació 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. Apartat 1 de l’article 303 del TRLCSP, que estableix que el contracte de serveis es 

podrà prorrogar de mutu acord de les parts abans que aquell finalitzi, sempre que la 
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que 
les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat 
originàriament. 

 
3. D’acord amb la base 36.2 de les Bases d’execució dels pressupostos 2021 quan pel 

retard en el començament de l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de 
l’expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o 
qualsevol altra raó d’interès públic degudament justificada, es produeixi un desajust 
entre les anualitats establertes en el plec de clàusules administratives particulars i 
les necessitats reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de contractació ha d’acordar el 
reajustament comptable. 

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

l'apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (BOPB de 19 de desembre de 2019), modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021 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 dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. AJUSTAR COMPTABLEMENT la imputació de la despesa màxima pluriennal 
aprovada mitjançant dictamen núm. 19, aprovat per la Junta de Govern en sessió 
celebrada en data 28 de gener de 2021, pel qual es va aprovar l’expedient de 
contractació, Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
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Tècniques del servei de Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots) pel que fa al Lot 1 (Granollers), Lot 5 (Martorell) i Lot 6 (Manresa), en base 
als raonaments adduïts a la part exposiva d’aquest dictamen, en relació amb el retard 
d’efectes previst per l’inici de la prestació del servei, que passa de l’1 de novembre de 
2021, a 1 de gener de 2022, de conformitat amb el detall següent: 
 
Lot 1 Granollers 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 -119.828,43 € 50100 45300 21000 
2024 +119.828,43 € 50100 45300 21000 

 
Lot 5 Martorell 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 -118.118,40€ 50100 45300 21000 
2024 +118.118,40€ 50100 45300 21000 

 
Lot 6 Manresa 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 -126.926,10 € 50100 45300 21000 
2024 +126.926,10€ 50100 45300 21000 

 
Segon. APROVAR l’atorgament d’una tercera pròrroga amb efectes des del dia 2 de 
novembre de 2021 fins l’1 de gener de 2022, del contracte del servei “Treballs de 
manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, (exp SAP 
2015/3938.) dels trams de carreteres adscrits al Sector de Conservació de 
Granollers (Lot 1), adjudicat a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA, a l’empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA (Lot 5 Martorell) i a l’empresa EXCAVACIONES 
CACERES SL (Lot 6 Manresa), així com del Plec de clàusules administratives 
particulars, i el Plec de prescripcions tècniques del contracte, amb els preus unitaris 
que va ofertar el contractista, i el Pla de seguretat i salut, d’acord amb l'informe tècnic 
emès, de data 13 d’agost de 2021.  
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR les despeses màximes de 119.828,43 EUR, (IVA 
inclòs) corresponent al Lot 1 (Granollers), 118.118,40 € (IVA inclòs) corresponent al 
Lot 5 (Martorell) i 126.926,10 € (IVA inclòs) corresponent al Lot 6 (Manresa), que 
aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del vigent 
pressupost de 2021. 
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Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA, 
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA i EXCAVACIONES CACERES SL com a 
contractistes dels esmentats lots: 1 (Granollers), 5 (Martorell) i 6 (Manresa) per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del 
“Projecte executiu per al condicionament dels talussos de les carreteres BV-
5031, BV-5111 I BV-5128, de Mataró a Sant Pol de Mar”, per un import total 
d’1.717.328,70 € (Exp. núm. 2017/3445).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La finalitat del projecte és la d’aconseguir la protecció i estabilitat realitzant les 

obres de condicionament dels talussos de les carreteres BV-5031, BV-5111 i BV-
5128 de Mataró a Sant Pol de Mar degut als despreniments i esllavissades els 
talussos es desgranen amb la pluja, caient al peu del talús i per això l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, dins del conjunt 
d’actuacions destinades a millorar la seguretat viària en la conservació ordinària i 
periòdica de la xarxa, ha redactat el Projecte executiu pel condicionament dels 
talussos de les carreteres BV-5031, BV-5111 I BV-5128, de Mataró a Sant Pol 
de Mar. 

 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost d’1.419.279,92 €, IVA exclòs, i amb el 21 % 

de l’IVA de 298.048,78 €, resulta tenir un pressupost total d’1.717.328,70 €. 
 
3. El projecte contempla que la classificació de les obres per a poder participar en la 

licitació d’aquestes obres serà la següent: 
 

Grup G, Subgrup 6, Categoria 4 (e) 
 
4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 8 

d’abril de 2021, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 10 de 
setembre de 2021, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
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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. 
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 dels següents: 
 

ACORDS 
 
Únic. APROVAR el Projecte executiu pel condicionament dels talussos de les 
carreteres BV-5031, BV-5111 I BV-5128, de Mataró a Sant Pol de Mar, amb un 
pressupost d’un milió quatre-cents dinou mil dos-cents setanta-nou euros amb 
noranta-dos cèntims (1.419.279,92 €), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, 
d’import 298.048,78 €, resulta tenir un pressupost total d’un milió set-cents disset mil 
tres-cents vint-i-vuit euros amb setanta cèntims (1.717.328,70 €), 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(3daa80e469932c0cf3ff)  
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 JORGE SAN MILLAN  29/03/2021, 13:26 
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 (R: B59546432)  
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Ricardo Iñíguez Roldán  08/04/2021, 15:14 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  03/09/2021, 09:39 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i 
materials, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/14410).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 
amb l’article 17 del règim de la convocatòria. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
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a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que 
es proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat 
els recursos disponibles per atendre-les. 

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes en el present règim o en les 
condicions de concertació del recurs. 

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

 
5. En data 20 de juliol de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19 
del règim de la convocatòria del Catàleg 2021, el qual va examinar i validar 
l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan.  

 
6. Posteriorment, en data 30 de juliol de 2021, es torna a constituir l’òrgan col·legiat de 

la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, per a examinar i validar 
la rectificació de l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa per la secretària 
de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió 
dels recursos.  

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, 
modificada 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 i per Decret de la 
Presidència núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes 
i informes, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el 
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marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023: 
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OFICINA TÈCNICA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA LOCAL 
 
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 
 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de coherència i maduresa, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis. 
Criteri 3: Haver demanat l’estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 
Criteri 4: Població 
 

a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
          Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
(EUR) 

Anualitat 
2022 

Anualitat 
2023 

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
Total 

Balsareny P0801800D Estudis i plans de mobilitat 
urbana sostenible Prioritat 1  202110059177 21/Y/312689 6.000,00 4.800,00  1.200,00  50 30 0 10 90 

Cabrera de 
Mar P0802900A Estudis i plans de mobilitat 

urbana sostenible 202110011537 21/Y/312690 15.000,00 12.000,00  3.000,00  50 30 10 10 100 

Castellterçol P0806300J 
Estudi per la implantació camins 
escolars (Prioritat 1) de 
Castellterçol 

202110013198 21/Y/312691 9.000,00 7.200,00  1.800,00  50 30 10 10 100 

Castellví de la 
Marca.  P0806400H Estudis i Plans de mobilitat 

urbana sostenible Prioritat 1  202110018835 21/Y/312692 6.000,00 4.800,00  1.200,00  50 30 10 10 100 

Olivella P0814700A Estudis i plans de mobilitat 
urbana sostenible Prioritat 1  202110039234 21/Y/312693 12.000,00 9.600,00  2.400,00  50 30 0 10 90 

Pont de 
Vilomara i 

Rocafort, el 
P0818100J Elaboració d'un pla de mobilitat 

urbana sostenible 202110010815 21/Y/312694 12.000,00 9.600,00  2.400,00  50 30 0 10 90 

Sant Esteve 
de 

Palautordera 
P0820600E Estudis i plans de mobilitat 

urbana sostenible 202110011266 21/Y/312695 11.000,00 8.800,00  2.200,00  50 30 10 10 100 

Santa 
Margarida de 

Montbui 
P0825000C Estudis i plans de mobilitat 

urbana sostenible Prioritat 1  202110063881 21/Y/312696 7000,00 5.600,00  1.400,00  50 30 10 5 95 

Seva P0826900C Estudis i plans de mobilitat 
urbana sostenible Prioritat 1  202110025233 21/Y/312697 15.000,00 12.000,00  3.000,00  50 30 10 10 100 

Tavertet, 
(Rupit i Pruït i 

l’Esquirol.)  
P0828000J Estudis i plans de mobilitat 

urbana sostenible  202110065001 21/Y/312698 4.000,00 3.200,00  800,00  50 30 0 10 90 

Teià P0828100H Estudis i plans de mobilitat 
urbana sostenible Prioritat  202110028977 21/Y/312699 8.000,00 6.400,00  1.600,00  50 30 0 10 90 

Vallcebre P0829300C 

Plans de mobilitat urbana 
sostenible: estudi d’aparcaments 
a Vallcebre,  de Vallcebre 
(Prioritat 1 

202110015406 21/Y/312700 2.000,00 1.600,00  400,00  50 30 0 10 90 
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b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
              Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

DIBA 
 (EUR) 

Aportació 
ENS 

(EUR) 

Cost 
 total 
(EUR) 

DIBA 
2022 

ENS  
2022 

DIBA 
2023 

ENS 
2023 

DIBA 
2024 

ENS 
2024 
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Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

P5800007F 

Estudis i plans 
de mobilitat 
urbana 
sostenible  

202110055725 21/Y/312701 7.500,00 7.500,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 50 30 10 10 90 

Lliçà de 
Vall P0810700E 

Estudis i plans 
de mobilitat 
urbana 
sostenible  

202110030096 21/Y/312702 14.400,00 3.600,00 18.000,00 11.520,00 2.880,00 2.880,00 720,00 0,00 0,00 50 30 10 10 100 

Mataró P0812000H 

Estudis i plans 
de mobilitat 
urbana 
sostenible 
Prioritat 1  

202110052906 21/Y/312703 9.000,00 9.000,00 18.000,00 7.200,00 7.200,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 50 30 10 0 90 

Montmeló P0813400I 

Estudis i plans 
de mobilitat 
urbana 
sostenible 
Prioritat 1 

202110027979 21/Y/312704 16.000,00 4.000,00 20.000,00 0,00 0,00 11.200,00 2.800,00 4.800,00 1.200,00 50 30 10 10 100 

Prat de 
Llobregat, 

el 
P0816800G 

Estudis i plans 
de mobilitat 
urbana 
sostenible 
Prioritat 1  

202110046302 21/Y/312705 35.000,00 35.000,00 70.000,00 0,00 0,00 24.500,00 24.500,00 10.500,00 10.500,00 50 30 10 0 90 

Premià de 
Dalt P0823000E 

Pla de mobilitat 
Premià de Dalt 
prioritat 1 

202110021713 21/Y/312706 20.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 14.000,00 3.500,00 6.000,00 1.500,00 50 30 10 5 95 

Taradell P0827800D 
Pla de mobilitat 
urbana 
sostenible 

202110009308 21/Y/312707 12.000,00 3.000,00 15.000,00 9.600,00 2.400,00 2.400,00 600,00 0,00 0,00 50 30 0 10 90 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

DIBA 
 (EUR) 

Aportació 
ENS 

(EUR) 

Cost 
 total 
(EUR) 

DIBA 
2022 

ENS  
2022 

DIBA 
2023 

ENS 
2023 

DIBA 
2024 

ENS 
2024 
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Terrassa P0827900B 

Estudis i plans 
de mobilitat 
urbana 
sostenible  

202110024546 21/Y/312708 65.000,00 65.000,00 130.000,0
0 0,00 0,00 45.500,00 45.500,00 19.500,00 19.500,00 50 30 10 0 90 

Viladecavalls P0830100D 

Estudis i plans 
de mobilitat 
urbana 
sostenible 
Prioritat 1 

202110020233 21/Y/312709 16.000,00 4.000,00 20.000,00 0,00 0,00 11.200,00 2.800,00 4.800,00 1.200,00 50 30 10 10 100 

 
OFICINA TÈCNICA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA LOCAL 
 
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat 
 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis  
Criteri 3 Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs de serveis anteriors 
Criteri 4: Població 
 

a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 
           Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
(EUR) 

Anualitat 
2022 

Anualitat 
2023 

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
Total 

Alpens P0800400D Pla municipal d'accessibilitat 202110023119 21/Y/312710 9.000,00  9.000,00  0,00  50 30 0 10 90 
Canyelles P0804200D Pla d’accessibilitat de Canyelles 202110018955 21/Y/312711 15.000,00  15.000,00  0,00  50 30 0 10 90 

Castellet i la 
Gornal P0805700B Prioritat 2 202110026483 21/Y/312712 14.000,00  14.000,00  0,00  50 30 10 10 100 

Palafolls P0815400G 
Pla d'Accessibilitat dels 
equipaments municipals 
(Prioritat 1) 

202110025755 21/Y/312713 7.500,00  0,00  7.500,00  50 30 10 10 100 

Sant Agustí de 
Lluçanès P0819400C Pla municipal d'accessibilitat 202110024461 21/Y/312714 6.000,00  6.000,00  0,00  50 30 0 10 90 

Sant Julià de 
Vilatorta P0821800J Estudi i pla d'accessibilitat de 

Sant Julià de Vilatorta 202110050903 21/Y/312715 14.000,00  0,00  14.000,00  50 30 10 10 100 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
(EUR) 

Anualitat 
2022 

Anualitat 
2023 

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
Total 

Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G Pla d'accessibilitat del barri de 

Les Faldes del Montseny 202110025496 21/Y/312716 14.000,00  14.000,00  0,00  50 30 10 10 100 

Ullastrell P0829000I Pla d’accessibilitat - Prioritat 1 202110027849 21/Y/312717 12.000,00  12.000,00  0,00  50 30 0 10 90 

 
b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 

   
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 
Cost total 

(EUR) 
DIBA 
2022 

ENS  
2022 

DIBA 
2023 

ENS  
2023 
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i 1
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Punt. 
Total 

Artés P0801000A 
Pla d'accessibilitat del 
municipi d'Artés 
(prioritat 1) 

202110060000 21/Y/312718 12.000,00  3.000,00  15.000,00  12.000,00  3.000,00  0,00  0,00  50 30 0 10 90 

Centelles P0806600C 
Actualització del pla 
d'accessibilitat de l'any 
2004- Prioritat 1 

202110026437 21/Y/312719 13.600,00  3.400,00  17.000,00  0,00  0,00  13.600,00  3.400,00  50 30 0 10 90 

Martorell P0811300C 

Actualització del pla 
d'accessibilitat vigent 
des de l'any 2.012 a 
Martorell 

202110029353 21/Y/312720 19.500,00  10.500,00  30.000,00  0,00  0,00  19.500,00  10.500,00  50 30 0 0 80 

Matadepera P0811900J Pla d'accessibilitat a 
Matadepera. Prioritat 1 202110028661 21/Y/312721 22.400,00  5.600,00  28.000,00  0,00  0,00  22.400,00  5.600,00  50 30 10 10 100 

Moià P0813700B 

Pla Accessibilitat 
Municipal (Edificis, 
Comunicació) Prioritat 
1 

202110060077 21/Y/312722 10.000,00  2.500,00  12.500,00  0,00  0,00  10.000,00  2.500,00  50 30 10 10 100 

Premià de 
Mar P0817100A Estudis i plans 

d'accessibilitat 202110029167 21/Y/312723 19.500,00  10.500,00  30.000,00  0,00  0,00  19.500,00  10.500,00  50 30 0 0 80 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 
Cost total 

(EUR) 
DIBA 
2022 

ENS  
2022 

DIBA 
2023 

ENS  
2023 
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Punt. 
Total 

Sant Just 
Desvern P0821900H 

Estudi i pla 
d'accessibilitat segona 
part al municipi de 
Sant Just Desvern 

202110022352 21/Y/312724 12.000,00  3.000,00  15.000,00  0,00  0,00  12.000,00  3.000,00  50 30 10 5 95 

Tiana P0828200F Estudi d'accessibilitat 
dels edificis municipals 202110029379 21/Y/312725 12.000,00  3.000,00  15.000,00  0,00  0,00  12.000,00  3.000,00  50 30 10 10 100 

 

OFICINA TÈCNICA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA LOCAL 
 
Recurs: Estudis i projectes de vialitat municipal 
 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 
Criteri 3: Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta proposada 
Criteri 4: Població 
 

a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
   
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
(EUR) 

Anualitat 
2022 

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
Total 

Copons P0807000E Estudi del Pont de Sant 
Pere de Copons 202110022096 21/Y/312726 6.000,00  6.000,00  50 20 10 10 90 

Fonollosa P0808300H Estudi per l'estabilització 
del talús de Can Sadurní  202110066373 21/Y/312727 6.000,00  6.000,00  50 20 10 10 90 

Monistrol de 
Calders P0812700C 

Estabilització del talús 
existent al nucli urbà. 
(tram espai públic + tram 
riera Sant Joan). Prioritat 
1 

202110063038 21/Y/312728 17.500,00  17.500,00  50 20 10 10 90 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL Cost total 
(EUR) 

Anualitat 
2022 

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
Total 

Rajadell P0817700H 

Estudi de contenció del 
talús de la Mallencosa 
(Carretera vella de 
Rajadell) 

202110027313 21/Y/312729 10.000,00  10.000,00  50 20 10 10 90 

Sant Llorenç 
Savall P0822100D 

Estudi per a la millora de 
l'estabilitat del talús situat 
al final del carrer Mossèn 
Miró 

202110026284 21/Y/312730 6.000,00  6.000,00  50 20 10 10 90 

Sant Mateu de 
Bages P0822900G Projecte Pont Valls de 

Torroella 202110065513 21/Y/312731 12.000,00  12.000,00  50 10 20 10 90 

Torrelavit P0828700E 
PC reparació pont i 
vorera carrer Moli. 
Prioritat 1 

202110054681 21/Y/312732 6.000,00  6.000,00  50 10 20 10 90 

Torrelles de 
Llobregat P0828900A 

Obra de manteniment del 
pont dels escolars sobre 
la BV-2005 

202110023383 21/Y/312733 6.050,00  6.050,00  50 20 20 10 100 

 
b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 

  
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
DIBA 
2022 

ENS 
2022 

DIBA 
2023 

ENS 
 2023 
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Punt. 
Total 

Barberà del 
Vallès P0825200I 

Inspecció i pla 
de manteniment 
dels ponts del 
carrer Verneda i 
de l'avinguda 
Castell de 
Barberà 

202110023035 21/Y/312734 3.500,00  3.500,00  7.000,00  3.500,00  3.500,00  0,00  0,00  50 20 20 0 90 

Masquefa P0811800B 

Estabilització de 
talussos en el 
carrer Principat 
d'Andorra de la 
Urbanització el 
Maset. 

202110030242 21/Y/312735 12.600,00  5.400,00  18.000,00  0,00  0,00  12.600,00  5.400,00  50 10 20 10 90 

Monistrol de 
Montserrat P0812600E 

Estabilització del 
talús de la Plaça 
del Gegants 

202110027116 21/Y/312736 12.325,00  2.175,00  14.500,00  12.325,00  2.175,00  0,00  0,00  50 20 10 10 90 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
DIBA 
2022 
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2022 
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Punt. 
Total 

Montornès 
del Vallès P0813500F 

PC  reparació 
pont av. de la 
Llibertat i 
propostes 
d'actuació 

202110066328 21/Y/312737 5.600,00  2.400,00  8.000,00  5.600,00  2.400,00  0,00  0,00  50 20 20 5 95 

Navarcles P0813900H 

Estudi i projecte 
d'estabilització 
del talús del 
carrer del camí 
d'Angla 

202110022050 21/Y/312738 10.500,00  4.500,00  15.000,00  10.500,00  4.500,00  0,00  0,00  50 20 10 10 90 

Navàs P0814000F 

Estabilització del 
mur de la plaça 
de la Revetlla 
(Palà de 
Torroella) 

202110037034 21/Y/312739 11.200,00  4.800,00  16.000,00  0,00  0,00  11.200,00  4.800,00  50 20 10 10 90 

Pallejà P0815600B 

Projecte 
d'estabilització 
de talussos a la 
zona verda de 
Via Alegria amb 
tècniques de 
bioenginyeria 

202110014086 21/Y/312740 11.900,00  5.100,00  17.000,00  11.900,00  5.100,00  0,00  0,00  50 20 20 5 95 

Palma de 
Cervelló, la P5831301F 

Redacció de 
projecte per a 
estructura de 
contenció al 
carrer Collserola 

202110012054 21/Y/312741 25.500,00  4.500,00  30.000,00  0,00  0,00  25.500,00  4.500,00  50 20 10 10 90 

Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 

Projecte per 
estabilització de 
talús al carrer 
Edison, 5 del 
polígon industrial 
Ca n’Estella de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

202110064969 21/Y/312742 10.500,00  4.500,00  15.000,00  10.500,00  4.500,00  0,00  0,00  50 20 10 10 90 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de 
la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. L’acceptació 
comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució. 
 
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de 
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, 
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens 
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica 
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi 
presentat l’acceptació ni esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha 
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent 
renúncia. 
  
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 
 

Cinquè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de l’adjudicació de la contractació 
que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva liquidació, si ha variat. 
 
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han 

d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti 
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de 
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que es 
correspon al percentatge assumit per l’ens. 

2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop adjudicada 
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
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procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en 
el termini d’un mes. 

3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present acte. 

4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge 
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb 
altres ajuts que l’ens rebi de la Diputació de Barcelona. 

 
Setè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 
Recurs: Estudis i Plans de mobilitat urbana sostenible 
 
Per a “Estudis i Plans de Mobilitat” 

 
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents: 
 

a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb 
la Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 

 
b) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès 

per a la redacció de l’estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, 
cartografia, equipaments, esdeveniments destacats, etc. 

 
c) L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir 

a la xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  

 
d) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de 

la Xarxa Mobal. 
 
e) L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i 

gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
f) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de 

preveure la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc 
preferencial. L’opció de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la 
normativa aprovada per la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir 
la marca corporativa de la Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà 
consultar el lloc http://www.diba.cat/comunicacio. 

 
En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs 
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats 
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens 

http://www.diba.cat/comunicacio
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destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del 
recurs.  
 
Recurs: Estudis i Plans d’accessibilitat 
 
Per a “Estudis i Plans d’Accessibilitat” 

 
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents: 
 

a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb 
la Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 

 
b) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès 

per a la redacció de l’estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, 
cartografia, equipaments, esdeveniments destacats, etc. 

 
c) L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir 

a la xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  

 
d) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de 

la Xarxa Mobal. 
 
e) L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i 

gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
f) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de 

preveure la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc 
preferencial. L’opció de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la 
normativa aprovada per la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir 
la marca corporativa de la Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà 
consultar el lloc http://www.diba.cat/comunicacio. 

 
En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs 
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats 
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens 
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del 
recurs.  
 
Recurs: Estudis i Projectes de Vialitat Municipal 
 
Per a “Estudis i Projectes de Vialitat Municipal” 
 
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents: 
 

http://www.diba.cat/comunicacio
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a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb 
la Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 

 
b) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès 

per a la redacció de l’estudi o projecte. 
 
c) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de 

preveure la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc 
preferencial. L’opció de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la 
normativa aprovada per la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir 
la marca corporativa de la Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà 
consultar el lloc http://www.diba.cat/comunicacio. 

 
d) La Diputació enviarà la maqueta de l'estudi o projecte a l'ajuntament, que l'haurà 

d'informar. No s'enviarà l’estudi o projecte definitiu signat, fins a tenir el vist i plau 
tècnic de l'ajuntament. 

 
e) En cas que la zona, talús o estructura objecte d’estudi o projecte s'inestabilitzi de 

forma que pugui generar perill, l’ajuntament, com a titular del mateix, haurà 
d'actuar al seu càrrec i amb la immediatesa que la situació requereixi per a 
estabilitzar-lo, sense esperar a tenir el document en redacció. 

 
f) La Diputació no adquirirà responsabilitat de cap tipus, com a conseqüència de la 

execució de les actuacions derivades dels documents que es lliurin a 
l'ajuntament.  

 
En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs 
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats 
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens 
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del 
recurs. 
 
Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
 
Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació
TOTAL 

Argentona P0800900C 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110044288 0 20 0 5 25 

http://www.diba.cat/comunicacio
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació
TOTAL 

Badia del 
Vallès P0831200A 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible 
202110051997 50 10 0 5 65 

Barberà del 
Vallès P0825200I 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1  
202110023040 0 10 0 0 10 

Calldetenes P0822400H 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1  
202110023973 50 10 10 10 80 

Canovelles P0804000H 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible  
202110030533 50 20 0 5 75 

Cardona P0804600E 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1  
202110028509 50 20 0 10 80 

Castelldefels P0805500F 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1  
202110025529 50 30 0 0 80 

Castelldefels P0805500F 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110025524 0 10 0 0 10 

Castellví de 
Rosanes P0806500E 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1  
202110054937 50 20 0 10 80 

Centelles P0806600C 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110026440 0 30 10 10 50 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible  
202110061666 50 30 0 0 80 

Llagosta, la P0810400B 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible  
202110065287 50 20 0 5 75 

Manlleu P0811100G 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1 
202110043108 50 30 0 0 80 

Masnou, el P0811700D 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible  
202110029445 50 30 0 0 80 

Masquefa P0811800B 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110026140 0 30 0 10 40 

Mataró P0812000H 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2 
202110052903 0 30 10 0 40 

Moià P0813700B 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110060085 0 30 10 10 50 

Olesa de 
Bonesvalls P0814500E 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2 
202110037552 0 20 0 10 30 

Pallejà P0815600B 
Revisió del Pla de 
Mobilitat Urbana 

Sostenible de Pallejà 
202110009845 0 30 0 5 35 

Ripollet P0817900D 
Actualització del Pla 
de Mobilitat Urbana 

Sostenible Prioritat 1 
202110020825 50 30 0 0 80 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació
TOTAL 

Sant Andreu 
de la Barca P0819500J 

Estudis i Plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1  
202110021648 50 30 0 0 80 

Sant Feliu de 
Llobregat P0821000G 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible  
202110024866 50 30 0 0 80 

Sant Llorenç 
Savall P0822100D 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110026281 0 30 10 10 50 

Sant Quintí 
de Mediona P0823600B 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110024840 0 10 0 10 20 

Santa 
Margarida de 

Montbui 
P0825000C 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2 
202110063888 0 30 10 5 45 

Santa Maria de 
Martorelles P0825600J 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible  
202110026280 0 30 0 10 40 

Súria P0827400C 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible de Súria 
202110025789 50 20 0 10 80 

Torelló P0828500I 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110065784 50 10 10 5 75 

Torrelavit P0828700E 

Estudi d'aparcaments 
i d'orientació dels 

carreres del barri "La 
Pineda nova" 
(prioritat 2) 

202110021864 0 20 10 10 40 

Torrelles de 
Llobregat P0828900A 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110027426 0 10 0 10 20 

Ullastrell P0829000I 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 2  
202110027845 0 30 0 10 40 

Vic P0829900J 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1  
202110025675 50 20 0 0 70 

Vilada P0830000F 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 1  
202110032826 50 20 0 10 80 

Vilassar de 
Dalt P0821300A 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible 
202110021942 50 10 0 10 70 

Vilobí del 
Penedès P0830500E 

Estudi de mobilitat 
del Barri de Bellver 

(Prioritat 1) de Vilobí 
del Penedès 

202110014102 50 20 0 10 80 

 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de coherència i maduresa, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i 
aplicabilitat de l'actuació en altres municipis. 
Criteri 3: Haver demanat l’estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 
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Criteri 4: Població 
 
Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Cardona P0804600E 
Estudi d'accessibilitat 

del municipi de 
Cardona (prioritat 2) 

202110028437 0 30 0 10 40 

Castellví de 
la Marca P0806400H 

Redacció de pla 
d'accessibilitat al nucli 

urbà de La Múnia 
202110018840 0 30 10 10 50 

Manlleu P0811100G 
Pla d'Accessibilitat del 
municipi de Manlleu 

(prioritat 1) 
202110043109 0 30 0 0 30 

Montmeló P0813400I Pla d’accessibilitat 202110027903 0 30 0 10 40 

Premià de 
Dalt P0823000E 

Nova redacció pla 
accessibilitat via 
pública opció 2 

202110021880 0 30 10 5 45 

Ripollet P0817900D 
Edificis i comunicació 

sensorial. Edificis 
municipals. Prioritat 1 

202110020840 0 30 10 0 40 

Rubí P0818300F 
Pla accessibilitat (via 

pública i edificis 
municipals) 

202110039330 0 30 0 0 30 

Sant Andreu 
de la Barca P0819500J Prioritat 2  202110065438 0 30 0 0 30 

Sant Quirze 
de Besora P0823700J 

Estudis i plans 
d'accessibilitat del 

municipi  
202110030513 0 30 0 10 40 

Taradell P0827800D 
Prioritat 2: Estudi i pla 

d'accessibilitat de 
Taradell 

202110009310 0 30 0 10 40 

Vic P0827800D 

Pla d'accessibilitat 
d'Edificis Públics i del 
bloc de comunicació 

(Prioritat 2) 

202110025661 0 30 10 0 40 

Viladecavalls P0830100D Estudis i plans 
accessibilitat 202110020195 0 30 0 10 40 

 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis  
Criteri 3 Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs de serveis anteriors 
Criteri 4: Població 
 
Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i projectes de vialitat municipal 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Aiguafreda P0801400C 
Projecte de 

construcció d'un pont 
a la Riera d'Avencó 

202110042658 50 10 10 10 80 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Arenys de 
Mar P0800600I 

Projecte 
d'estabilització del 

talús del Camí de la 
Pietat 

202110064323 50 10 20 5 85 

Arenys de 
Mar P0800600I 

Projecte d'arranjament 
del camí del Rial del 

Bareu 
202110066509 0 10 10 5 25 

Argentona P0800900C 
Estudi i estabilització 
de talús al Carrer de 

Sant Sebastià de Baix 
202110028768 50 20 10 5 85 

Badalona P0801500J Inventaris i plans de 
ponts municipals 202110023664 50 10 10 0 70 

Balsareny P0801800D 

Sanejament del camí 
de la via (antiga via 
del tren) que pateix 

esllavissades 
constants en època de 

pluja. 

202110060871 0 20 10 10 40 

Berga P0802200F 

Prioritat 1 - 
Manteniment i millora 
del Pont del Camí del 

Mercadal (Pont del 
diable) 

202110031975 50 10 10 5 75 

Berga P0802200F 
Estudi d'estabilitat  risc 
del túnel situat sota la 

plaça de Sant Pere 
202110031986 0 10 10 5 25 

Bruc, el P0802500I 
Projecte d'enllumenat 

públic del Pont del 
Torrent de l'illa 

202110024433 50 10 0 10 70 

Bruc, el P0802500I 

Projecte 
d'estabilització del 
camí de la Mare de 

Déu de la Font 

202110029461 0 20 10 10 40 

Calldetenes P0822400H 

Projecte de millora del 
camí que va de Can 

Soca fins a la Ctra. de 
Folgueroles (N-141d) 

202110023959 0 10 0 10 20 

Cardedeu P0804500G 
Projecte de millora del 
pont del carrer de Les 

Pinedes  
202110020654 50 10 10 5 75 

Castellví de 
Rosanes P0806500E Estudis i projectes de 

vialitat municipal 202110017428 0 10 10 10 30 

Fonollosa P0808300H 

Estudi per 
l'estabilització de 

talussos - zona nord 
de l'Avinguda Torres 

de Fals 

202110066368 0 10 10 10 30 

Gavà P0808800G 
Recuperació puntual 

de 3 camins de bast a 
Gavà 

202110029017 50 10 10 0 70 

Gavà P0808800G 

Estudi i projecte per a 
l'estabilització del talús 

que conforma el 
vessant nord-est del 
turó on s'assenta el 

castell de 
d'Eramprunyà 

202110029743 0 20 20 0 40 

Granada, la P0809300G Projecte de Millora del 
Camí de la Carrerada 202110019237 50 10 0 10 70 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Monistrol de 
Calders P0812600E 

Estabilització del talús 
existent entre la 

carretera B124 i el 
parc del Serrat. 

Prioritat 2 

202110063035 0 10 10 10 30 

Olesa de 
Montserrat P0814600C 

Estabilització del talús 
lateral de la Riera de 
Sant Jaume al Carrer 

Roure de la 
Urbanització Oasis 

202110028711 50 20 0 0 70 

Olivella P0814700A 

Millora de la xarxa de 
camins d'Olivella i 

ampliació dels camins 
esportius 

202110027165 0 0 0 10 10 

Parets del 
Vallès P0815800H 

Estudi per a la 
protecció del talús 
projecte avinguda 

Verge de Montserrat 

202110020334 50 10 20 5 85 

Parets del 
Vallès P0815800H 

Projecte 
d’estabilització del 

talús inferior de 
l'Avinguda Catalunya 
(BV-1604 pk 1+850 - 

2+050) 

202110030335 0 20 20 5 45 

Ripollet P0817900D 

Restauració de 
l'endegament del vial 

del riu Ripoll 
mitjançant tècniques 

de bioenginyeria  

202110020834 0 20 10 0 30 

Roca del 
Vallès, la P0818000B 

Projecte de 
pavimentació dels 

camins del barri rural 
de Gassuacs 

202110035195 50 0 10 5 65 

Rubí P0818300F 

Estudi d'estabilitat dels 
carrers Schubert, 
Tennis, Avinguda 

Tapins, Willy Brandt, 
Passatge Ametllers 

202110020671 50 10 10 0 70 

Sant Celoni P0820100F Millora al camí de 
Taieda 202110029868 50 10 10 5 75 

Sant Cugat 
del Vallès P0820400J 

Projecte executiu per 
a la reparació de les 
patologies el Pont de 

l'Avinguda Rius i 
Taulet 

202110022319 50 10 10 0 70 

Sant Cugat 
del Vallès P0820400J 

Estudi previ 
Patologies pont 

Carretera Vallvidrera - 
Camí de can Ganxet, 

creuament FGC  

202110022326 0 10 10 0 20 

Sant Mateu 
de Bages P0822900G 

Projecte 
d'estabilització de 

talús a la carretera de 
Cardona 

202110065532 0 20 20 10 50 

Sant Pere de 
Ribes P0823100C 

Projecte de millora del 
camí de Les Casetes 

d'en Portacreu 
202110064272 50 10 0 0 60 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Sant Pere de 
Ribes P0823100C 

Projecte de millora del 
Camí vell de Ribes a 

Vilanova 
202110064275 0 0 10 0 10 

Sant Quirze 
de Besora P0823700J 

Estabilització de 
talussos en el barri de 

Sora 
202110030656 50 10 10 10 80 

Sant Quirze 
del Vallès P0823800H 

Inventari i plans de 
manteniment de ponts 

municipals de Sant 
Quirze del Vallès 

202110025855 50 10 10 0 70 

Sant Vicenç 
de Castellet P0826200H 

Projecte de 
consolidació del talús 

esllavissat a l'accés de 
llevant dels conjunt 

monumental de 
Castellet 

202110021810 50 10 10 10 80 

Santa Coloma 
de Cervelló P0824400F 

Estudi d'estabilització 
de talussos a la 

urbanització Celaspina 
202110019276 0 10 10 10 30 

Santa Maria 
de Miralles P0825700H 

Arranjament del tram 
de terra del camí de 

Mas Retou 
202110059953 50 10 10 10 80 

Santa Maria 
de Miralles P0825700H 

Arranjament del Camí 
d'Igualada, trams de la 

Creu del Pla i de Ca 
l'Oreneta. 

202110059972 0 10 10 10 30 

Subirats P0827300E 
Inventari de ponts de 
titularitat municipal de 

Subirats 
202110027275 50 10 10 10 80 

Torelló P0828500I 

Reparació del pont de 
l'avinguda Pompeu 

Fabra per damunt del 
ferrocarril 

202110065169 0 20 20 5 45 

Vallcebre P0829300C Estudi millora camins 
rurals estructurants 202110015415 0 10 10 10 30 

Vilanova i la 
Geltrú P0830800I 

Projecte executiu per 
a la millora del camí 
del Mas de Cal Baró, 
del Mas Torrat i de les 

Camèlies 

202110066621 50 10 0 0 60 

Vilobí del 
Penedès P0830500E 

Estudi de millora de la 
xarxa de camins de 
titularitat municipal 

(Prioritat 2) 

202110017498 0 0 10 10 20 

 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 
Criteri 3: Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta proposada 
Criteri 4: Població 
 
Novè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
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Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Requisit 
incomplert 

Torelló P0828500I 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible Prioritat 
202110055219 

Prioritat esgotada 
respecte a altres 

peticions prioritzades 
per l'ens 

 
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Requisit 
incomplert 

Castellcir P0805400I Titularitat dels camins 
municipals 202110035571 

No es presta aquest 
servei dins d'aquest 

Recurs 

Consell Comarcal 
d'Osona P5800015I 

Pla d'accessibilitat 
Monestir de Sant Pere de 

Casserres 
202110021752 

Dins d'aquest recurs 
no s'ofereix la 

redacció del document 
que l’ens sol·licita 

Figaró-Montmany P0813300A 
Estudi específic 

d’accessibilitat al recinte 
de les piscines municipals 

202110030654 

Dins d'aquest recurs 
no s'ofereix la 

redacció del document 
que l’ens sol·licita 

Malla P0811000I 

PRIORITAT 1-  Pla 
d'accessibilitat per a 

l'edifici municipal 
(dependències) 

202110020764 

Dins d'aquest recurs 
no s'ofereix la 

redacció del document 
que l’ens sol·licita 

Mataró P0812000H Actualització del Pla 
d'Accessibilitat - Prioritat 3 202110052900 

Prioritat esgotada 
respecte a altres 

peticions prioritzades 
per l'ens 

Olesa de Bonesvalls P0814500E 
Estudi del tram del carrer 
Diputació fins a la parada 

de l’autobús escolar. 
202110037590 

No es presta aquest 
servei dins d'aquest 

Recurs 

Olivella P0814700A 
Pla d'accessibilitat als 

edificis municipals 
Prioritat 1 

202110065367 

Prioritat esgotada 
respecte a altres 

peticions prioritzades 
per l'ens 

Sant Feliu de Codines P0820900I Estudi d'accessibilitat del 
Centre Cívic La Fonteta 202110057192 

Dins d'aquest recurs 
no s'ofereix la 

redacció del document 
que l’ens sol·licita 

Sant Quintí de Mediona P0823600B 
Detecció barreres 

arquitectòniques al centre 
cultural El Jardí   

202110024111 

Dins d'aquest recurs 
no s'ofereix la 

redacció del document 
que l’ens sol·licita 

Sant Vicenç de Torelló P0826500A 
Estudi d'accessibilitat 

Casal de la Gent Gran de 
Borgonyà (Prioritat 1) 

202110065927 

Dins d'aquest recurs 
no s'ofereix la 

redacció del document 
que l’ens sol·licita 

Santa Coloma de 
Cervelló P0824400F 

Accessibilitat trobada final 
Pau Casals amb Eusebi 

Jover 
202110027660 

Dins d'aquest recurs 
no s'ofereix la 

redacció del document 
que l’ens sol·licita 
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Desè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds, per l’ens sol·licitant expressament 
o tàcitament, que s’indiquen en aquest acord i procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Calella P0803500H 
Elaboració Pla Mobilitat 

Urbana Sostenible 
Calella (Prioritat 1) 

202110019231 Exprés 

 
Recurs: Estudis i projectes de vialitat municipal 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Figaró-Montmany P0813300A Projecte de millora del 
Carrer de la Garriga 202110033205 Tàcit 

Cabrera d'Anoia P0802800C 

Projecte d'urbanització i 
construcció 

d'aparcament a la zona 
de la futura escola 

202110049391 Tàcit 

Castellví de la 
Marca.  P0806400H 

Inventari i pla de 
manteniment de ponts 

municipals 
202110018964 Tàcit 

Sant Martí 
Sarroca P0822700A Catàleg de camins 

municipals 202110022374 Tàcit 

Torre de 
Claramunt P0828600G 

Dictamen dret de pas 
públic en camí per finca 

privada.  
202110007152 Exprés 

Capellades P0804300B 

Arranjament i millora del 
recorregut d'accés a 
l'estació de tren de 

Capellades 

202110031484 Tàcit 

Moià P0813700B 

Estudi estabilitat de 
talussos i riscos 
geològics al parc 

prehistòric Coves del 
Toll 

202110029912 Tàcit 

Polinyà P0816600A 

Projecte de Millora del 
camí de Gallecs (entre 
el passeig de Sanllehy i 
el carrer Tramuntana) 

202110063336 Tàcit 

Polinyà P0816600A 

Projecte de Millora del 
camí de Gallecs (entre 
el passeig de Sanllehy i 
el carrer Tramuntana) 

202110063291 Tàcit 

Polinyà P0816600A 

Projecte de millora del 
Camí de Gallecs (entre 

Pg. Sanllehy i carrer 
Tramuntana) 

202110063234 Tàcit 

Polinyà P0816600A 

Projecte de millora del 
camí de Gallecs (entre 
el passeig de Sanllehy i 
el carrer Tramuntana) 

202110063158 Tàcit 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de 
desistiment 

Sant Vicenç dels 
Horts P0826300F 

Renovació de paviments 
municipals al barri del 
Turó i de Can Costa 

202110021591 Tàcit 

 
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Dotzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
18.- 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 Vicenç dels Horts, amb una aportació econòmica per part 
de la Diputació de Barcelona de 83.908,24 €, relatiu al projecte constructiu 
“Instal·lació de pas de vianants semaforitzat a la carretera BV-2005 al PK0+850. 
TM Sant Vicenç dels Horts” (Exp. núm. 2018/5779).- 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. A la carretera BV-2005 a l’alçada del PK0+850 s’hi troba una intersecció en T que 

dona accés al polígon industrial de Sant Antoni. En l’actualitat, no hi ha cap pas de 
vianants que permeti el creuament de la carretera amb seguretat, i l’itinerari de 
vianants des del lateral de la carretera fins al polígon no té continuïtat. 

 
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 “Instal·lació de pas de vianants 
semaforitzat a la carretera BV-2005 al PK0+850. TM Sant Vicenç dels Horts” en el 
qual es fa una proposta d’actuació que consisteix en la implementació d’un pas de 
vianants semaforitzat, el condicionament de les voreres i els itineraris de vianants 
per accedir al polígon, i el canvi de la parada de bus del lateral, al centre de la 
calçada, per un import de 139.103,54 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

 
3. 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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4. 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).  

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 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. 

 
6. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de dos mesos 

i mig. 
 
7. 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. 

 
8. Es valora l’import de l’actuació en un total de 139.103,54 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 83.908,24 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit 
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022; i la 
part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per un 
import de 55.195,30 EUR, que l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2022. 

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 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.  

 
9. 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.  
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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 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. 
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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 Sant Vicenç dels Horts relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu “INSTAL·LACIÓ DE PAS DE VIANANTS SEMAFORITZAT A LA 
CARRETERA BV-2005 AL PK0+850. TM SANT VICENÇ DELS HORTS”, 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 SANT VICENÇ DELS 
HORTS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “INSTAL·LACIÓ DE 

PAS DE VIANANTS SEMAFORITZAT A LA CARRETERA BV-2005 AL PK0+850. TM SANT 
VICENÇ DELS HORTS” 

 
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 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 SANT VICENÇ DELS HORTS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Miguel Comino Haro, nomenat per acord del Ple municipal de data 15 de 
juny 2019, i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Ricardo Muñiz Merino.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. A la carretera BV-2005 a l’alçada del PK0+850 s’hi troba una intersecció en T que dona 

accés al polígon industrial de Sant Antoni. En l’actualitat, no hi ha cap pas de vianants 
que permeti el creuament de la carretera amb seguretat, i l’itinerari de vianants des del 
lateral de la carretera fins al polígon no té continuïtat. 
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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 “Instal·lació de pas de vianants semaforitzat a la carretera  
BV-2005 al PK0+850. TM Sant Vicenç dels Horts” en el que es fa una proposta 
d’actuació que consisteix en la implementació d’un pas de vianants semaforitzat, el 
condicionament de les voreres i els itineraris de vianants per accedir al polígon, i el canvi 
de la parada de bus del lateral, al centre de la calçada, per un import de 139.103,54 EUR 
(IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. 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. 

 
4. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ostenta, segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, la competència en el “(...) Trànsit, estacionament 
de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà. (...)” segons s’indica en l’Article 25, punt 
2n, de competències pròpies que exercirà el Municipi. 

 
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 Sant Vicenç dels Horts, 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 en data... 
 
8. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu “INSTAL·LACIÓ DE PAS DE VIANANTS SEMAFORITZAT A LA CARRETERA 
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BV-2005 AL PK0+850. TM SANT VICENÇ DELS HORTS”, 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 139.103,54 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Execució de les obres del projecte constructiu INSTAL·LACIÓ DE PAS DE VIANANTS 

SEMAFORITZAT A LA CARRETERA BV-2005 AL PK0+850. TM SANT VICENÇ DELS 
HORTS redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat i Viària Local, amb un 
import total de 139.103,54 EUR (IVA inclòs), dels quals 83.908,24 EUR corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022; i l’import de 55.195,30 EUR com a 
avançament de la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022.  

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 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 de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 55.195,30 EUR.  
 
L’import inicialment previst de 55.195,30 EUR, com a part del cost de l’actuació que 
correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, serà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 21122 942 761 Mobilitat: Conveni DIBA, on hi consta la corresponent reserva 
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i que es farà efectiu un cop la Diputació de Barcelona emeti la corresponent liquidació a la 
finalització de les obres. 
 
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 dues 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 Vicenç dels Horts 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 Vicenç dels Horts designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i 
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- 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.  
 
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. 
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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. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions o compromisos assumits per part d’alguna de les 
administracions signants, la part que es consideri lesionada notificarà a la part incomplidora 
un requeriment perquè compleixi en un termini de 5 dies on constin les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la 
comissió de seguiment descrita al pacte desè. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part que 
hagi fet el requeriment notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni. 
 
Les conseqüències per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per la 
Diputació de Barcelona comportarà el reestabliment dels terrenys a la situació inicial, 
garantint les preceptives mesures de seguretat. En cap cas meritarà indemnitzacions per 
danys i perjudicis. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
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- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència, sense que s’hagi 
acordat la pròrroga del mateix. 

 
- 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. 

 
- Per incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions o compromisos assumits en 

el conveni, d’acord amb el que s’especifica en el punt anterior. 
 
- Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
 
- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
- Per a qualsevol altre causa admissible en dret. 
 
Qualsevol modificació que alguna de les parts vulgui introduir es farà per acord unànime. 
Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present conveni 
haurà de ser expressada de mutu acord per ambdues parts, en un document que 
s’adjuntarà al present conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
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 Sant Vicenç dels Horts. 
 
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.  
 
L’esmentada comissió es reunirà amb una periodicitat d’almenys 1 vegada l’any. 
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per la legislació bàsica en 
matèria de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques, per tot 
allò establert al capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Al tenir el present conveni té naturalesa administrativa, les discrepàncies que puguin sorgir 
de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els litigis o controvèrsies 
que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri 
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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. 
 
Els conflictes i incidències derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència en 
darrera instància dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona, 
segons allò disposat en  la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa. 
 
Dotzè.- Protecció de dades i transparència 
 
Ambdues parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i, en especial, les contingudes a l'article 81 
del REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament de protecció de dades), pel qual l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients 
garanties en allò referent a coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, per l’aplicació 
de mesures tècniques i organitzatives que compleixin els requisits del Reglament, inclosa la 
seguretat del tractaments.  
 
Per tal de donar compliment al que disposa l’article 14 i la disposició addicional novena de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern 
(LTAIPBG), l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts informarà al registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat i remetrà al Portal de Transparència la 
informació del present conveni.  
 
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 Vicenç dels Horts: Miguel Comino Haro, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Ricardo Muñiz Merino, 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 Sant Vicenç 
dels Horts 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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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, adjudicar el 
lot 2, 3 i 4 del servei relatiu als “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCAS’S interurbans de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. núm. 2020/7684).- 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’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, té programat el servei de Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat 
de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits 
als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i 
Manresa (6 lots), amb un pressupost global màxim pluriennal de licitació de dotze 
milions nou-cents disset mil quatre-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-cinc 
cèntims (12.917.429,55 €), IVA exclòs, que aplicant el 21 % d’IVA de dos milions set-
cents dotze mil sis-cents seixanta euros amb vint cèntims (2.712.660,20 €), 
resulta un import total de quinze milions sis-cents trenta mil vuitanta-nou euros amb 
setanta-cinc cèntims (15.630.089,75 €), amb els preus unitaris màxims de licitació, per 
sector i any, que es van aprovar, d’acord amb els sis lots que es relacionen tot seguit: 
 
 Per al Lot 1: Granollers 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 2.634.768,08 €, IVA exclòs, més 
553.301,29 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 3.188.069,37 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
 Per al Lot 2: Vic 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal d’1.925.330,33 €, IVA exclòs, més 
404.319,37 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.329.649,70 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
 Per al Lot 3: Berga 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 2.090.149,71 €, IVA exclòs, més 
438.931,45 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.529.081,16 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
 Per al Lot 4: Vilafranca  
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Pressupost màxim de licitació pluriennal d’1.976.983,45 €, IVA exclòs, més 
415.166,53 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.392.149,98 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
 Per al Lot 5: Martorell  
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 2.127.976,10 €, IVA exclòs, més 
446.874,99 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.574.851,09 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
 Per al Lot 6: Manresa 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 2.162.221,85 €, IVA exclòs, més 
454.066,60 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.616.288,45 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims de l’annex únic. 
 
2. Per acord núm. 19 de la Junta de Govern, de 28 de gener de 2021, s’aprovà 
l’expedient de contractació del referit servei, així com el plec de clàusules 
administratives (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT). Aquest procediment 
es tramita de forma ordinària, està subjecte a regulació harmonitzada i es porta a 
terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació mitjançant varis criteris de valoració. 
 
3. Per acord núm. 122 de la Junta de Govern, de 25 de març de 2021, s’aprovà la 
rectificació d’ofici de l’errada material detectada a la memòria de contractació en el seu 
punt 4.1.2, al PCAP i Document Tècnic d’Actuació (DTA), que regeixen la contractació 
del servei de Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S 
interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 
2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, 
Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), aprovat per acord núm. 19 de la 
Junta de Govern, de 28 de gener de 2021. Així mateix, s’acordà retrotraure les 
actuacions de l’expedient en el moment previ a l’aprovació i disposició de l’obertura del 
procediment d’adjudicació i prosseguir aquesta contractació. 
 
4. El 30 de març de 2021 es publicà la convocatòria de licitació al Diari Oficial de la 
Unió Europea i el 7 d’abril de 2021 al Perfil de Contractant. 
 
5. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les 
empreses següents: 
 

1. UTE: FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA-ROMÀ INFRAESTRUCTURES 
I SERVEIS, SAU (Lot 5) 

2. EXCAVACIONS CACERES, SL (Lot 6) 
3. SORIGUE, SAU (Lot 4) 
4. UTE: ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SL-

EXCAVACIONSPETIT, SL (Lot 4) 
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5. SORIGUE ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SAU (Lot 6) 
6. ASFALTATS RIBA, SA (Lot 5) 
7. GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA (Lot 3.) 
8. ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU (Lot 3) 
9. CONSTRUCCIONES RUBAU, SA (Lot 4) 

10. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU (Lot 4) 
11. ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA (Lot 3) 
12. AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lot 1) 
13. EXLAND EXCAVACIONS i TRANSPORTS, SL (Lot 6) 
14. CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (Lot 5) 
15. PASQUINA, SA (Lot 2) 
16. CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA (Lot 4) 
17. BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA (Lot 3) 
18. UTE: ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL –COYNSA 2000, SL (Lot 1) 

 
6. El 4 de maig de 2021 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura i qualificació 
del sobre A, que contenia la documentació administrativa. Les empreses presentaren 
correctament la documentació assenyalada en el Text refós del PCAP, a excepció de 
les empreses ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA; EXLAND 
EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL; CONSTRUCIONES RUBAU, SA; ASFALTATS 
RIBA, SA i JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU que havien d’esmenar apartats de 
la declaració responsable i del DEUC.  
 
7. En conseqüència, la Mesa acordà requerir les mancances detectades i admetre 
tota la resta de proposicions. 
 
8. Les referides empreses van ser requerides i aquestes esmenaren la documentació 
corresponent dins del termini atorgat a l’efecte. 
 
9. D’acord amb el que disposa la clàusula 1.11) del Text refós del PCAP, els criteris 
d’adjudicació són els següents: 
 

(...) “D’acord amb les previsions de l’article 146.3 LCSP, els criteris a tenir en compte a 
l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests: 
 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (25 %): 
 
Criteri 1: Capacitat de resposta de l’Adjudicatari per fer front a un episodi de nevada 
amb una durada de 24 h. en tot l’àmbit del sector i en qualsevol cas en l’activació del 
Pla NEUCAT en fase d’emergència 1, amb les següents particularitats: 
 
- Sectors de Berga, Vic i Manresa: episodi de nevada de 24 h. amb un gruix acumulat en 

el sector entre els 10 cm. (punts baixos) i els 40 cm (punts alts). 
- Sector de Granollers, Martorell i Vilafranca: episodi de nevada de 24 h. amb un gruix 

acumulat en el sector entre els 2 cm. (punts baixos) i els 20 cm. (punts alts). 
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Per tal de valorar la capacitat de resposta de l’adjudicatari en aquesta situació es valorarà: 
 
- Metodologia de resposta particularitzada amb els mitjans ofertats en el següent 

apartat en front de la previsió d’una nevada en tot l’àmbit del sector durant 24 h. 
continuades ............................................................................................ (fins a 17 punts) 
 
Es valorarà la rellevància, el grau de desenvolupament i la idoneïtat de les propostes 
quant a l’adequació a la realitat del sector, capacitat i qualitat de resposta.  
 
L’extensió màxima d’aquest document serà de 35 pàgines (amb tipus de lletra Arial d’11 
punts), excloent l’índex. 
 

- Mitjans per la vialitat hivernal que es compromet a disposar l’adjudicatari en el 
període EXTRAORDINARI per tal de millorar la capacitat de resposta. 
................................................................................................................... (fins a 8 punts) 

 
S’aportarà un llistat dels mitjans indicant per cadascun d’ells: 
 
o Per la maquinària: marca, model, potència, tracció (2x4, 4x4, etc.), i característiques 

dels implements (pales, etc.). En qualsevol cas, hauran de complir els condicionants 
tècnics establerts en les operacions de conservació núm. 118, 119 i 120 del 
Document Tècnic d’Actuació (DTA). 
 

o Pels abassegaments de fundents: situació, característiques  i capacitat. 
 
La manca de descripció de les característiques d’un mitjà comportarà que no sigui 
valorat. 
 
Caldrà aportar el llistat de mitjans diferenciant 3 apartats: 
 
• Apartat 1: Mitjans per vialitat hivernal contemplats en l’apartat Mitjans d’adscripció 

permanent i exclusiva en el període EXTRAORDINARI. (cal fer-los constar però no 
són objecte de valoració). 

• Apartat 2: Mitjans per vialitat hivernal addicionals proposats pel licitador adscrits de 
forma permanent i exclusiva al llarg de tot el període extraordinari per tal de donar 
compliment a la metodologia presentada. 

• Apartat 3. Mitjans per vialitat hivernal addicionals proposats pel licitador adscrits 
únicament de forma puntual (mitjans eventualment compromesos) per tal de donar 
compliment a la metodologia presentada i que únicament es disposarà d’ells a 
partir del mateix moment de l’activació del Pla NEUCAT en fase d’emergència 1. 

 
En aquest apartat seran únicament objecte de valoració els mitjans addicionals 
proposats pel licitador per sobre dels contemplats en l’apartat Mitjans d’adscripció 
permanent i exclusiva en el període EXTRAORDINARI (Apartats 2 i 3). 
 
Quant al personal necessari pel seu funcionament es considera que caldrà disposar 
d’ells en el punt on s’emplaci el mitjà a partir d’1 hora que s’ordeni per part de la 
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Direcció dels treballs de l’activació d’aquell mitja i en qualsevol cas a partir del mateix 
moment de l’activació del Pla NEUCAT en fase d’emergència 1. 
 
Es valorarà globalment l’adequació del conjunt de mitjans proposats a la realitat del 
sector, la seva polivalència i millores en la capacitat de resposta. 
 

La dades contemplades en el llistat de mitjans així com la resta de propostes d’actuació i 
resposta a nevades que proposi l’ofertant, serà considerada com una obligació essencial del 
contracte. 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (75 %): 
 
Criteri 2. Millora del preu sobre l’establert ................................................. (fins a 60 punts) 
 
La metodologia per a calcular la puntuació de les ofertes serà la següent: 
 
 Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel 

nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions del Plec de Clàusules 
Administratives particulars. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el 
resultat de la suma és l’oferta del licitador. 

 
• AxB = C 
• C1+C2+C3...= Oferta del licitador 

 
 Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel 

nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 d’aquest 
plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és el 
preu de licitació. 

 
• AxB = C 
• C1+C2+C3...= Preu de licitació 

 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima 
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
 
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 
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- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les 
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de 
menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
Els licitadors hauran de presentar una oferta pels diferents preus unitaris que es detallen en 
l’annex 2 d’aquest Plec. L’aplicació d’aquests preus donarà un import resultant.  
 
Serà obligatori presentar oferta per la totalitat dels conceptes que integren els preus unitaris 
relacionats en els Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
En qualsevol cas, els preus unitaris no podran ser superiors als indicats en el quadre de 
Preus del document tècnic. 
 
Criteri 3: Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal) ..... (fins a 12 punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinària addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) d’aquest 
Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja sigui de forma 
permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la següent manera: 
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Equips Valoració 
màxima 

Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i 
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada 

Màxim 5 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte. 

 
(Ha d’incloure operari conductor en el cas que no 
s’acrediti la seva aptitud d’us per part del personat 
adscrit de forma permanent segons criteris de la 
clàusula 16.5 del DTA) 
NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

5,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de correu 
habilitada (ACH) 

1,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la següent 
jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a 
l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

Disposició d’equip d’estesa de mescles bituminoses format pels 
següents mitjans: 
 
- Estenedora de mescla bituminosa en calent d’ample de treball 

superior als 3 mts. 
- 1 compactadora de corrons vibrant de pes mínim 10 Tn 
- 1 compactadora de pneumàtics de pes mínim amb llast de 12 Tn 
- 1 Fresadora autopropulsada d’ample mínim de treball 1,00 mts. 
- 1 camió de reg amb dipòsit de betum de més de 5.000 Kg 
- 1 mini carregadora amb escombra 
- 2 camions gòndola 
- 4 operaris (no inclou els conductors de la maquinària) 
- Fins a 150 Tn de mescla bituminosa en calent carregades en 

camió 

Màxim 5 punts 

a) A disposició en el punt de treball determinat en un 
termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a 
l’adreça de correu habilitada (ACH) 

5 punts  

b) A disposició en el punt de treball determinat a l’inici de 
la següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

2 punts 

c) A disposició en el punt de treball determinat a l’inici de 
la segona jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

1 punt 
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Disposició d’equip de neteja d’alta pressió, format per camió cisterna 
de capacitat superior als 4.000 lts, bomba d’alta pressió de més de 
200 Kg/m2 i cabal de 250 lts/min, i depressor amb capacitat superior 
a 1200 m3/h. 

Màxim 2 punts 

a) A disposició en el punt de treball determinat en un 
termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a 
l’adreça de correu habilitada (ACH) 

2 punts  

b) A disposició en el punt de treball determinat a l’inici de 
la següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

1 punts 

c) A disposició en el punt de treball determinat a l’inici de 
la segona jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
Els mitjans materials i personals oferts i compromesos de forma permanent, llevat dels 
períodes d’ús, hauran de romandre des del primer dia fins al final de cadascun dels terminis 
indicats estacionats en el magatzem del sector de conservació corresponent o bé en el lloc 
designat pel director del contracte, no podent destinar-se a cap altra finalitat no vinculada a 
Diputació de Barcelona fins la finalització dels treballs, sense donar lloc a cap tipus de 
pagament o indemnització per la seva inactivitat, segons consta al DTA. 

 
Criteri 4: Aportació d’instal·lacions addicionals ......................................... (fins a 3 punts) 
 
Es valorarà que el licitador posi a disposició d’aquest contracte, per a l’execució dels 
treballs, les instal·lacions que es recullen tot seguit, i que es valoraran de la següent 
manera: 

 
– Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 3 punts, en funció de la 

superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (2.000 m2) i 
fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 8.000 m2, segons la fórmula 
següent: 

 

Punts sup. abassegament = Superfície addicional abassegament [m2] x 3 

8.000 
 
Les instal·lacions aportades han d’estar situades dins de l’àmbit del sector i s’ha considerat 
que les característiques de les instal·lacions influiran en l’eficiència i la capacitat de resposta 
de l’adjudicatari en els treballs a realitzar. 
 
Aquestes instal·lacions es poden disposar en virtut de qualsevol forma jurídica: propietat, 
arrendament, cessió, etc. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP.” (...) 
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10. Així mateix, la clàusula 1.15) del Text refós del PCAP, relativa a les ofertes 
anormalment baixes, estableix el següent:  
 

(...) “En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes 
anormalment baixes aquelles que compleixin simultàniament les dues condicions següents: 
 
− Quant al criteri referit al preu es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
− Quan en la resta de criteris s’hagi obtingut una puntuació total superior a 25 punts. 
 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
escau.” (...) 

 
11. L’11 de maig de 2021 es constituí la Mesa de Territori i es procedí a l’obertura del 
sobre B, que conté la documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de 
valor. Les empreses admeses presentaren correctament la documentació. 
 
12. La Mesa acordà admetre totes les proposicions i trametre la documentació tècnica 
a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat Local sol·licitant informe 
tècnic. 
 
13. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures emeté un informe, signat el 15 de 
juliol de 2021, el qual s’adjunta a aquest dictamen, relatiu als criteris que depenen d’un 
judici de valor. 
 
14. El 16 de juliol de 2021 es constituí la Mesa de Territori per donar a conèixer la 
ponderació assignada als criteris que depenen d’un judici de valor i posterior obertura del 
sobre C (criteris automàtics), i prengué coneixement de l’informe de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures emès el 15 de juliol de 2021. 
 
15. De conformitat amb el referit informe, la UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 
–COYNSA 2000, SL va fer constar en el sobre relatiu a la documentació de judici de 
valor informació relativa als criteris automàtics i per tant, es va produir contaminació 
d’informació, per la qual cosa es proposà la seva exclusió d’aquest procediment, 
d’acord amb el que preveu la clàusula 1.9) del Text refós del PCAP. 
 
16. Seguidament, es procedí a l’obertura del sobre C que conté l’oferta econòmica i 
criteris avaluables de forma automàtica de les empreses admeses, a excepció de la 
UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL–COYNSA 2000, SL, i que oferiren el resultat 
següent: 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 Lot 1: Granollers 
 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

AGUSTÍ I 
MASOLIVER, 
SA 

2.177.445,30 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

 
 Lot 2: Vic 
 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

PASQUINA, 
SA 1.749.329,88 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

 
 Lot 3: Berga 
 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

GRAVES I 
EXCAVACIONS 
CASTELLOT, SA 

1.897.330,62 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

2.225.564,46 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
ELSAN, SA 

1.967.431,13 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

BERGADANA DE 
TRANSPORTS I 
EXCAVACIONS, SA 

1.919.431,34 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 
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 Lot 4: Vilafranca 
 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

SORIGUE, SAU 2.223.172,91 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

UTE ELSAMEX 
GESTION DE 
INFRAESTRUCTURAS 
SL - EXCAVACIONS 
PETIT, SL 

1.769.505,60 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

CONSTRUCCIONES 
RUBAU, SA 2.220.872.05 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

JOSÉ ANTONIO 
ROMERO POLO, SAU 2.128.988,97 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES 
GRAS, SA 

1.743.397,49 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

 
 Lot 5: Martorell 
 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

UTE FERROSER 
INFRAESTRUCTURES, 
SA - ROMA 
INFRAESTRUCTURES 
I SERVEIS, SA 

2.148.219,89 € SI - - SI - - SI - - 0,00 

ASFALTATS RIBA, SA 1.914.241,88 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA 1.859.899,14 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

 
 Lot 6: Manresa 
 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

EXCAVACIONS 
CACERES, SL 1.830.445,70 € SI - - SI - - SI - - 0,00 

SORIGUÉ ACSA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

2.350.735,05 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 
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EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

EXLAND, 
EXCAVACIONS I 
TRANSPORTS, SL 

2.498.981,45 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

 
En relació amb el Lot 3, s’acordà requerir a l’empresa ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES ELSAN, SA, per tal de que presentés l’oferta en format pdf 
signada per l’apoderat coincidint amb el contingut del document excel presentat. 
 
En relació amb el Lot 4, s’acordà requerir a la UTE ELSAMEX GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SL-EXCAVACIONS PETIT, SL i a les empreses 
CONSTRUCCIONES RUBAU, SA, JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU i 
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, per tal que presentessin les ofertes 
en format pdf signades pels apoderats coincidint amb el contingut dels documents excel 
presentats. 
 
En relació amb el Lot 5, s’acordà requerir a la UTE: FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU i a 
l’empresa ASFALTATS RIBA, SA, per tal que presentessin les ofertes en format pdf 
signades pels apoderats coincidint amb el contingut dels documents excel presentats. 
 
Així mateix, s’adjuntaren a la corresponent acta de la Mesa de Territori les ofertes dels 
preus unitaris presentats per les diferents empreses. 
 
17. La Mesa acordà traslladar la documentació a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, sol·licitant l’informe tècnic corresponent. 
 
18. De conformitat amb allò acordat a la Mesa de Territori es requerí a les 
esmentades empreses dels Lots 3, 4 i 5 la documentació pertinent. Aquestes la 
presentaren dins del termini atorgat a l’efecte. 
 
19. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures emeté un informe de proposta 
adjudicació dels diferents lots, signat el 23 de juliol de 2021, el qual s’adjunta a aquest 
dictamen. 
 
20. Aquest dictamen fa referència únicament a l’adjudicació dels Lots 2, 3 i 4 que no 
es troba cap empresa en situació de baixa anormal. 
 
21. El 27 de juliol de 2021 es constituí la Mesa de Territori i s’elevà l’informe de 
proposta d’adjudicació, signat el 23 de juliol de 2021. De conformitat amb el referit 
informe: 
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 Pel que fa al Lot 2: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment baixa se 
situà en 1.443.997,75 €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de l’oferta 
presentada va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

2 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 PASQUINA,SA 22,25  60,00 12,00 3,00 97,25 
 
L’empresa PASQUINA, SA no es trobà en situació de baixa anormal, per la qual cosa 
es proposà com adjudicatària del Lot 2, d’acord amb els preus unitaris detallats a 
l’annex 1. 
 
 Pel que fa al Lot 3: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment baixa se 

situà en 1.434.097,46, €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de les ofertes 
presentades va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

2 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT, SA 16,75 47,75 12,00 3,00 79,50 

2 ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SAU 5,00 22,94 12,00 3,00 42,94 

3 ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES ELSAN, SA 12,25 42,45 12,00 3,00 69,70 

4 BERGADANA DE TRANSPORTS I 
EXCAVACIONS, SA 22,50 46,08 12,00 3,00 83,58 

 
Cap empresa no es trobà en situació de baixa anormal, per la qual cosa es proposà 
l’adjudicació a l’empresa BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA, 
d’acord amb els preus unitaris detallats a l’annex 2. Així mateix, classificà la resta 
d’empreses segons l’ordre següent: 
 

 EMPRESA 
1 GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA 
2 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA 
3 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 

 
 Pel que fa al Lot 4: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment baixa se 

situà en 1.398.816,21 €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de les ofertes 
presentades va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

2 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 SORIGUE, SAU 5,00 14,49 12,00 3,00 34,49 

2 
UTE ELSAMEX GESTION DE 
INFRAESTRUCTURAS, SL-
EXCAVACIONS PETIT, SL 

16,50 53,40 12,00 3,00 84,90 
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 EMPRESA CRITERI 
1 

CRITERI 
2 

CRITERI 
3 

CRITERI 
4 SUMA 

3 CONSTRUCCIONES RUBAU,SA 6,00 14,69 12,00 3,00 35,69 

4 JOSE ANTONIO ROMERO POLO, 
SAU 15,50 22,57 12,00 3,00 53,07 

5 CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS, SA 21,50 55,64 12,00 3,00 92,14 

 
Cap empresa no es trobà en situació de baixa anormal, per la qual cosa es proposà 
l’adjudicació a l’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA, 
d’acord amb els preus unitaris detallats a l’annex 3. Així mateix, classificà la resta 
d’empreses segons l’ordre següent: 
 

 EMPRESA 
1 UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, 

SL-EXCAVACIONS PETIT, SL 
2 JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU 
3 CONSTRUCCIONES RUBAU,SA 
4 SORIGUE, SAU 

 
22. Mitjançant escrits tramesos el 28 de juliol de 2021 es requerí a les empreses 
proposades adjudicatàries, PASQUINA, SA (per al Lot 2), BERGADANA DE 
TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA (per al Lot 3) i CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS, SA (per al Lot 4), perquè presentessin la documentació que 
s’especifica en la clàusula 1.18) del Text refós del PCAP que regula aquesta 
contractació. 
 
23. L’empresa PASQUINA, SA (Lot 2) va presentar la documentació requerida i va 
constituir la garantia definitiva de 96.266,52 EUR el 29 de juliol de 2021. La 
documentació relativa a la solvència professional es va trametre el 30 de juliol de 2021 
a l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures per a la seva comprovació. 
 
24. L’empresa BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA (Lot 3) va 
presentar la documentació requerida i va constituir la garantia de 104.507,49 EUR el 29 
de juliol de 2021. La documentació relativa a la solvència professional es va trametre 
el 30 de juliol de 2021 a l’Oficina Tècnica per a la seva comprovació. 
 
25. L’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA (Lot 4) va 
presentar la documentació requerida i va constituir la garantia de 98.849,17 EUR el 9 
d’agost de 2021. La documentació relativa a la solvència professional es va trametre el 
10 d’agost de 2021 a l’Oficina Tècnica per a la seva comprovació. 
 
26. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre tres informes, signats el 
17 d’agost de 2021 (Lot 4), 26 d’agost (Lot 2) i 28 d’agost (Lot 3), mitjançant els quals 
es manifestà que les empreses proposades adjudicatàries dels referits lots compleixen 
amb la solvència professional requerida en el marc de la contractació d’aquest servei. 
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27. Pel que fa a la durada, els contractes començaran el 2 de novembre de 2021 (o si 
es supera, des de la data de formalització de l’acta d’inici) i finalitzaran el 30 d’abril del 
2024. 
 
28. De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern núm. 19, de 28 de gener de 
2021, la despesa màxima pluriennal derivada d’aquesta contractació -corresponent als 
Lots 2, 3 i 4- es va fer efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària i exercicis 
següents: 
 
 Lot 2: Vic 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 113.340,91 € 50100 45300 21000 
2022 930.435,04 € 50100 45300 21000 
2023 930.435,04 € 50100 45300 21000 
2024 355.438,71 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 3: Berga 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 116.405,73 € 50100 45300 21000 
2022 1.007.453,25 € 50100 45300 21000 
2023 1.007.453,25 € 50100 45300 21000 
2024 397.768,93 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 4: Vilafranca 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 110.819,94 € 50100 45300 21000 
2022 965.871,71 € 50100 45300 21000 
2023 965.871,71 € 50100 45300 21000 
2024 349.586,62 € 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 
 
29. En conseqüència, la despesa màxima pluriennal -corresponent als Lots 2, 3 i 4- de 
set milions dos-cents cinquanta mil vuit-cents vuitanta euros amb vuitanta-
quatre cèntims (7.250.880,84 EUR), IVA inclòs, anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària i exercicis següents: 
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 Lot 2: Vic 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 113.340,91 € 50100 45300 21000 
2022 930.435,04 € 50100 45300 21000 
2023 930.435,04 € 50100 45300 21000 
2024 355.438,71 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 3: Berga 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 116.405,73 € 50100 45300 21000 
2022 1.007.453,25 € 50100 45300 21000 
2023 1.007.453,25 € 50100 45300 21000 
2024 397.768,93 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 4: Vilafranca 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 110.819,94 € 50100 45300 21000 
2022 965.871,71 € 50100 45300 21000 
2023 965.871,71 € 50100 45300 21000 
2024 349.586,62 € 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 150 i 

concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència. 

 
3. De conformitat amb la clàusula 1.15) del PCAP les ofertes admeses en aquest 

procés de licitació per als Lots 2, 3 i 4 no són anormalment baixes. 
 
4. La despesa pluriennal va ser aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a 
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la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 

 
5. En aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges màxims 

establerts a l’article 174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb els 
compromisos de despesa de caràcter pluriennal. 

 
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 3.1.a), de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600, de 16 de desembre de 2019, publicada en el BOPB el 
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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori 
celebrada el 27 de juliol de 2021 i l’informe de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, signat el 23 de juliol de 2021, la contractació corresponent als Lots 
2, 3 i 4 del servei relatiu als Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots) a les empreses següents: 
 
 Lot 2: Vic a l’empresa PASQUINA, SA, amb NIF A08798852, no incursa en baixa 

anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats que s’indiquen a l’annex 1 i les 
millores sobre els requisits mínims exigits que ha proposat l’empresa i que han estat 
valorades. 

 
 Lot 3: Berga a l’empresa BERGUEDANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, 

SA, amb NIF A58279399, no incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus 
unitaris ofertats que s’indiquen a l’annex 2 i les millores sobre els requisits mínims 
exigits que ha proposat l’empresa i que han estat valorades. 
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 Lot 4: Vilafranca a l’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, 
SA, amb NIF A08183006, no incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus 
unitaris ofertats que s’indiquen a l’annex 3 i les millores sobre els requisits mínims 
exigits que ha proposat l’empresa i que han estat valorades. 

 
Segon. DISPOSAR la despesa màxima pluriennal -corresponent als Lots 2, 3 i 4- de 
set milions dos-cents cinquanta mil vuit-cents vuitanta euros amb vuitanta-
quatre cèntims (7.250.880,84 EUR), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
i exercicis següents: 
 
 Lot 2: Vic 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 113.340,91 € 50100 45300 21000 
2022 930.435,04 € 50100 45300 21000 
2023 930.435,04 € 50100 45300 21000 
2024 355.438,71 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 3: Berga 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 116.405,73 € 50100 45300 21000 
2022 1.007.453,25 € 50100 45300 21000 
2023 1.007.453,25 € 50100 45300 21000 
2024 397.768,93 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 4: Vilafranca 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2021 110.819,94 € 50100 45300 21000 
2022 965.871,71 € 50100 45300 21000 
2023 965.871,71 € 50100 45300 21000 
2024 349.586,62 € 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 
 
Tercer. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori, d’acord amb el detall següent: 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 Lot 3: Berga 
 

 EMPRESA 
1 GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA 
2 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA 
3 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 

 
 Lot 4: Vilafranca 
 

 EMPRESA 

1 UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, 
SL-EXCAVACIONS PETIT, SL 

2 JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU 
3 CONSTRUCCIONES RUBAU,SA 
4 SORIGUE, SAU 

 
Quart. COMUNICAR a les empreses adjudicatàries que hauran de formalitzar els 
respectius contractes quan siguin requerides, en el benentès que la dita formalització 
no es produirà abans del transcurs dels 15 hàbils següents a la remissió de la 
notificació dels presents acords, en tractar-se de contractes subjectes a recurs 
especial. 
 
Cinquè- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de 
contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant. 
 
Sisè. PUBLICAR la formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea i 
en el Perfil de Contractant.” 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i la revocació de les concessions del fons de prestació 
“Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà 
degut a la COVID-19” atorgades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 del Servei d’Equipaments i Espai Públic (Exp. núm. 
2020/10189).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
de la Diputació de Barcelona, en data 30/06/2021, es va dictar un Decret amb número 
de registre 7168 d’aprovació de la liquidació provisional del fons de prestació “Neteja, 
desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà degut a la  
COVID-19”, habilitant un termini d’audiència de 15 dies des de l’endemà de la 
notificació per tal que presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el que 
estimessin pertinent. 
 
2. Els Ajuntaments que van ser objecte de notificació de la liquidació provisional dels 
ajuts atorgats, són els que consten al quadre següent: 
 

Ens Local NIF Codi XGL 
Import 
concedit 
(EUR) 

Import 
pendent de 
justificar 
(EUR) 

Borredà P0802400B 20/Y/292483 1.000,00 € 1.000,00 € 

Cabrils P0803000I 20/Y/292477 1.000,00 € 1.000,00 € 

Espunyola P0807700J 20/Y/292441 1.000,00 € 1.000,00 € 

Marganell P0824200J 20/Y/292414 1.000,00 € 1.000,00 € 

La Quar P0817600J 20/Y/292367 1.000,00 € 1.000,00 € 

Roda de Ter P0818200H 20/Y/292364 1.000,00 € 1.000,00 € 

Sagàs P0818700G 20/Y/292361 1.000,00 € 1.000,00 € 

Vacarisses P0829100G 20/Y/292284 1.000,00 € 1.000,00 € 
 
3. Una vegada finalitzat el tràmit d’audiència, l’ajuntament de Cabrils ha presentat 
justificació a través del Portal de tramitació (PMT) amb número de registre 
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20210099064 dins del termini establert de 15 dies, la qual un cop revisada es 
considera correcte i, per tant, es fa reconeixement d’obligació núm. 2104031740. 
 
4. Els Ajuntaments que no han presentat justificació han estat els següents: 
 

Ens Local NIF Codi XGL 
Import 
concedit 
(EUR) 

Import 
pendent de 
justificar 
(EUR) 

Borredà P0802400B 20/Y/292483 1.000,00 € 1.000,00 € 

Espunyola P0807700J 20/Y/292441 1.000,00 € 1.000,00 € 

Marganell P0824200J 20/Y/292414 1.000,00 € 1.000,00 € 

La Quar P0817600J 20/Y/292367 1.000,00 € 1.000,00 € 

Roda de Ter P0818200H 20/Y/292364 1.000,00 € 1.000,00 € 

Sagàs P0818700G 20/Y/292361 1.000,00 € 1.000,00 € 

Vacarisses P0829100G 20/Y/292284 1.000,00 € 1.000,00 € 
 
5. Cap d’aquests ajuntaments ha presentat al·legacions al decret de tancament inicial, 
per la qual cosa no s’incorporà a l’expedient contestació d’estimació o desestimació de 
les al·legacions presentades. 
 
6. Atès que s’ha incorporat el crèdit al pressupost de l’any 2021 procedeix fer 
operacions comptables de reajustament. 
 
7. Tal i com es va advertir al punt cinquè de la part resolutiva de l’acord de Junta de 
Govern número 370 de data 30/07/2020 transcorregut el termini d’audiència, s’ha de 
dur a terme la liquidació definitiva i la revocació dels imports no justificats. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 5.1 del Dictamen núm. 370 de 30/07/2020 que aprova les concessions 
del fons de prestació. 
 
2. 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. 7785/21, 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 
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consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim, així 
com la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació de recursos, per delegació 
de la Presidència.  
 
3. 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 i liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis, 
quan comporti revocació de recursos. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i procedir a la revocació de les concessions 
del fons de prestació “Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de 
l’espai urbà degut a la COVID-19” atorgades en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 del Servei d’Equipaments i Espai Públic següents, 
d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva: 
 

Ens Local NIF Codi XGL 
Import 
concedit 
(EUR) 

Import 
pendent de 
justificar 
(EUR) 

Borredà P0802400B 20/Y/292483 1.000,00 € 1.000,00 € 

Espunyola P0807700J 20/Y/292441 1.000,00 € 1.000,00 € 

Marganell P0824200J 20/Y/292414 1.000,00 € 1.000,00 € 

La Quar P0817600J 20/Y/292367 1.000,00 € 1.000,00 € 

Roda de Ter P0818200H 20/Y/292364 1.000,00 € 1.000,00 € 

Sagàs P0818700G 20/Y/292361 1.000,00 € 1.000,00 € 

Vacarisses P0829100G 20/Y/292284 1.000,00 € 1.000,00 € 
 
Segon. ACCEPTAR la justificació presentada per part de l’Ajuntament de Cabrils 
durant el tràmit d’audiència. 
 
Tercer. REAJUSTAR la despesa en el sentit de disminuir l’import autoritzat i disposat 
pendent de l’aplicació pressupostària G/50200/15000/46280 del vigent pressupost de 
les següents actuacions de “Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari 
urbà degut a la COVID-19”, amb núm. d’expedient 2020/0010189, en el sentit següent: 
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Ens Local NIF Codi XGL 
Import 
concedit 
(EUR) 

Import 
pendent de 
justificar 
(EUR) 

Op. AD/- 
2021 

Borredà P0802400B 20/Y/292483 1.000,00 € 1.000,00 € 2103901124 

Espunyola P0807700J 20/Y/292441 1.000,00 € 1.000,00 € 2103901125 

Marganell P0824200J 20/Y/292414 1.000,00 € 1.000,00 € 2103901126 

La Quar P0817600J 20/Y/292367 1.000,00 € 1.000,00 € 2103901127 

Roda de Ter P0818200H 20/Y/292364 1.000,00 € 1.000,00 € 2103901128 

Sagàs P0818700G 20/Y/292361 1.000,00 € 1.000,00 € 2103901129 

Vacarisses P0829100G 20/Y/292284 1.000,00 € 1.000,00 € 2103901130 
 
Quart.  NOTIFICAR aquests acords als ens afectats.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
naturals, que gestiona la Diputació de Barcelona, per un import total de 
30.104,90 € (Exp. núm. 2021/2256).- 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: 
 
“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 de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
11 de març de 2021, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
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mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats i d’educació especial, que 
vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals de la 
xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 2021, 
per un import màxim de 40.000,00 €. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar amb data 18 de març de 2021 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 553032. 
 
Vista la clàusula 12 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. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions 
a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Atès que dins del termini de presentació d’instàncies es van presentar un total de 36 
sol·licituds de subvenció, les quals es relacionen a continuació: 
 

Escola Municipi Escola Natura 
Escola Anglesola Barcelona Can Grau  
Escola Anglesola Barcelona Les Codines  
Escola Anglesola Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Argentona Argentona Can Grau 
Escola Calderón Barcelona Les Codines 
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Escola Municipi Escola Natura 
Escola Camins Les Franqueses del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Damià Mateu Llinars del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Damià Mateu Llinars del Vallès Rectoria de Vallcàrquera 
Escola El Morsell Olivella Can Grau 
Escola El Morsell Olivella Can Grau 
Escola Mossen Jacint Verdaguer Barcelona Les Codines 
Escola Mossen Jacint Verdaguer Barcelona Can Grau 
Escola Mossen Jacint Verdaguer Barcelona La Traüna 
Patufet Sant Jordi SCCL Hospitalet de Llobregat Les Codines 
Patufet Sant Jordi SCCL Hospitalet de Llobregat Les Codines 
Escola Puiggraciós La Garriga Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Samuntada Sabadell Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Segimon Comas Sant Quirze de Besora Les Codines 
Institut Badalona VII Badalona Rectoria de Vallcàrquera 
Institut Badalona VII Badalona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Guillem de Mont-rodon Vic Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Joan Miró Barcelona Les Codines 
Col·legi Maria Auxiliadora Terrassa Les Codines 
Escola Cervantes Barcelona Can Grau 
Escola Cervantes Barcelona Les Codines 
Escola Rafael Casanova Badalona Les Codines 
Escola La Sagrera Santa Eulàlia de Ronçana Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Francesc Macià Barcelona La Traüna 
Escola Francesc Macià Barcelona La Traüna 
Escola Francesc Macià Barcelona La Traüna 
Escola Antoni Gaudí Sant Boi de Llobregat Can Grau 
Escola Antoni Gaudí Sant Boi de Llobregat Can Grau 
Escola Mas Casanovas Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Mas Casanovas Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Mas Casanovas Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 
Escola Els Pins Barcelona Rectoria de Vallcàrquera 

 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 1 de juliol de 2021. 
 
Vist l’informe tècnic de valoració de data 16 de juny de 2021 en que valora les 
sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
En la present convocatòria, no s’ha denegat cap sol·licitud presentada. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenament i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 
(BOPB 19.12.2019). 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i 
secundari, públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals 
que gestiona la Diputació, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen: 
 

 Escola Núm. de 
pernoctacions Municipi NIF Import 

Atorgat 
Op. 

comptable 
1 Escola Anglesola 2 Barcelona S0800582I 1.228,50 € 2103002622-01 
2 Escola Anglesola 2 Barcelona S0800582I 1.228,50 € 2103002622-02 
3 Escola Anglesola 2 Barcelona S0800582I 1.064,00 € 2103002622-03 
4 Escola Argentona 2 Argentona Q0801994E 957,60 € 2103002622-04 
5 Escola Calderón 1 Barcelona Q5855249H 611,80 € 2103002622-05 
6 Escola Camins 1 Les Franqueses del 

Vallès Q0801464I 315,00 € 2103002622-06 
7 Escola Damià Mateu 1 Llinars del Vallès Q5856095D 302,40 € 2103002622-07 
8 Escola Damià Mateu 1 Llinars del Vallès Q5856095D 277,20 € 2103002622-08 
9 Escola El Morsell 2 Olivella Q0801307J 440,30 € 2103002622-09 

10 Escola El Morsell 1 Olivella Q0801307J 277,20 € 2103002622-10 
11 Escola Mossen Jacint 

Verdaguer 2 Barcelona Q5855145H 987,00 € 2103002622-11 

12 Escola Mossen Jacint 
Verdaguer 2 Barcelona Q5855145H 987,00 € 2103002622-12 

13 Escola Mossen Jacint 
Verdaguer 2 Barcelona Q5855145H 987,00 € 2103002622-13 

14 Patufet Sant Jordi 
SCCL 2 Hospitalet de 

Llobregat F60716420 647,50 € 2103002622-14 

15 Patufet Sant Jordi 
SCCL 2 Hospitalet de 

Llobregat F60716420 647,50 € 2103002622-15 
16 Escola Puiggraciós 2 La Garriga Q5855667A 1.392,30 € 2103002622-16 
17 Escola Samuntada 2 Sabadell Q5855668I 309,40 € 2103002622-17 
18 Institut Badalona VII 2 Badalona Q5855330F 1.638,00 € 2103002622-18 
19 Institut Badalona VII 2 Badalona Q5855330F 1.638,00 € 2103002622-19 
20 Escola Guillem de 

Mont-rodon 2 Vic Q5850052A 704,90 € 2103002622-20 
21 Escola Joan Miró 2 Barcelona Q5856056F 1.255,80 € 2103002622-21 
22 Col·legi Maria 

Auxiliadora 1 Terrassa R0800836I 665,00 € 2103002622-22 
23 Escola Cervantes 2 Barcelona Q5855865A 1.064,00 € 2103002622-23 
24 Escola Cervantes 2 Barcelona Q5855865A 1.064,00 € 2103002622-24 
25 Escola Rafael 

Casanova 1 Badalona Q5855299C 440,30 € 2103002622-25 
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 Escola Núm. de 
pernoctacions Municipi NIF Import 

Atorgat 
Op. 

comptable 
26 Escola La Sagrera 2 Santa Eulàlia de 

Ronçana Q0801535F 665,00 € 2103002622-26 
27 Escola Francesc Macià 1 Barcelona Q5855311F 641,55 € 2103002622-27 
28 Escola Francesc Macià 1 Barcelona Q5855311F 608,65 € 2103002622-28 
29 Escola Francesc Macià 1 Barcelona Q5855311F 418,60 € 2103002622-29 
30 Escola Antoni Gaudí 1 Sant Boi de 

Llobregat Q5855241E 571,90 € 2103002622-30 

31 Escola Antoni Gaudí 1 Sant Boi de 
Llobregat Q5855241E 638,40 € 2103002622-31 

32 Escola Mas 
Casanovas 2 Barcelona Q5855100C 1.365,00 € 2103002622-32 

33 Escola Mas 
Casanovas 2 Barcelona Q5855100C 1.365,00 € 2103002622-33 

34 Escola Mas 
Casanovas 2 Barcelona Q5855100C 1.365,00 € 2103002622-34 

35 Escola Els Pins 2 Barcelona Q0801191H 957,60 € 2103002622-35 
36 Escola Segimon 

Comas 1 Sant Quirze de 
Besora Q0868039I 378,00 € 2103002622-36 

 TOTAL    30.104,90 €  
 
Segon. No és desestima cap de les sol·licituds presentades. 
 
Tercer.  Disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
TRENTA MIL CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (30.104,90 €) amb 
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de l’exercici 2021: 
 

G/50400/17230/45390 28.144,90 euros 
G/50400/17230/47900   1.295,00 euros 
G/50400/17230/48900      665,00 euros 

 
Quart. Reduir la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern número 72 d’11 
de març de 2021, pels imports i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

G/50400/17230/45390 3.855,10 euros 
G/50400/17230/47900 1.705,00 euros 
G/50400/17230/48900 4.335,00 euros 

 
Cinquè. Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 
Sisè. Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de 
presentar abans del dia 31 de desembre de 2021 justificant de l’estada, mitjançant 
model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 19 de les 
bases específiques d’aquesta convocatòria. 
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Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, rectificar 
d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els errors materials 
detectats a l’apartat primer de la part resolutiva de l’acord de la Junta de Govern, 
de data 17 de desembre de 2020, número 682/2020, que va resoldre la concessió 
de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions a les 
explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, 
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats 
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs 
naturals de la província de Barcelona (Exp. núm. 2019/18750).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
Atès que per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 17 de desembre 
de 2020, es va aprovar la resolució de concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria de subvencions, a les explotacions forestals, empreses agrícoles-
ramaderes, empreses de serveis, millora d'habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, 
en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a l'exercici 2020-2021. 
Promoguda per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, resolució número 682/2020, 
als beneficiaris UE Sant Quirze, amb NIF J59565820 per import de 774,64 euros, i 
XXX, amb NIF per import de 2.400,00 euros. 
 
Atès que per error material es va indicar el NIF  a l’apartat primer de la 
part resolutiva, en lloc del NIF  del beneficiari, XXX, fet que ha suposat 
també un error material a l’operació comptable número 2003005226-51/52. 
 
Atès que per error material es va indicar el NIF J659565820 a l’apartat primer de la 
part resolutiva de l’acord de referència, en lloc del NIF J59565820 del beneficiari, UE 
Sant Quirze. 
 
Per altra banda, en el moment de procedir a realitzar l’operació comptable 
corresponent en relació amb el beneficiari UE Sant Quirze, per error es va indicar en 
l’operació el NIF G61456810, en lloc del NIF J59565820 fet que ha suposat un error 
material a l’operació comptable número 2003004789-8. 
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Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre rectificació 
d’actes administratius per error material. 
 
Vist l’apartat 3.3.b), així com l’apartat 7.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada 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 l’adopció de la següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques els errors materials a 
l’apartat primer de la part resolutiva de l’acord de la Junta de Govern, de data 17 de 
desembre de 2020, resolució número 682/2020, en el sentit que: 
 
Allà on diu: 
 
(...) 
 

EF SLI XXX 

TALLADA I ELIMINACIÓ 
VEGETACIÓ VORALS 

CAMINS A LES VINYES 
DE CAN BOQUET 

VILASAR DE 
DALT 2.400,00 € 526,00 € 1.874,00 €  

 
(...) 
 
Ha de dir 
 
(...) 
 

EF SLI XXX 

TALLADA I ELIMINACIÓ 
VEGETACIÓ VORALS 

CAMINS A LES VINYES 
DE CAN BOQUET 

VILASAR DE 
DALT 2.400,00 € 526,00 € 1.874,00 €  

 
(...) 
 
Allà on diu 
 
(...) 
 

EC MTQ J659565820 UE ST. QUIRZE DE 
BESORA 

EQUIPACIONS 
ESPORTIVES DE FUTBOL 

ST. QUIRZE 
DE BESORA 774,64 € 774,64 € - 

 
(...) 
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Ha de dir 
 
(...) 
 

EC MTQ J59565820 UE ST. QUIRZE DE 
BESORA 

EQUIPACIONS 
ESPORTIVES DE FUTBOL 

ST. QUIRZE 
DE BESORA 774,64 € 774,64 € - 

 
(...) 
 
Segon. Rectificar així mateix l’error material comès en la identificació del creditor de 
l’operació comptable 2003004789-8, de disposició de despesa de 776,64 € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/48901, feta en favor del Club excursionista 
St. Quirze amb NIF G61456810, i que ha de fer-se en favor de UE ST. Quirze Besora 
J59565820. 
 
Tercer- Regularitzar comptablement les esmenes d’errors materials aprovades als 
acords anteriors i, en conseqüència: 
 
a).- Reduir íntegrament les següents disposicions de despesa: 
 

NIF NOM IMPORT  ANY APLICACIÓ OPERACIÓ 
INICIAL 

AJUSTAMENT DE 
VALOR NEGATIU 

XXX 526 € 2020 G/50402/17230/47900 2003005226-51 2103901099 

XXX 1.874€ 2021 G/50402/17230/47900 2003005226-52 2103901100 

G61456810 Club excursionista St. 
Quirze 774,64 € 2020 G/50402/17230/48901 2003004789-8 2103901101 

 
b).- Disposar les següents despeses en favor dels beneficiaris, pels imports i amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació: 
 

NIF NOM IMPORT  ANY APLICACIÓ OPERACIÓ  

XXX 526 € 2021 G/50402/17230/47900 Condicionat a l’aprovació de 
l’ajustament de valor  anterior 

XXX 1.874€ 2021 G/50402/17230/47900 Condicionat a l’aprovació de 
l’ajustament de valor anterior 

J59565820 UE ST. Quirze 
Besora 774,64 € 2021 G/50402/17230/48901 Condicionat a l’aprovació de 

l’ajustament de valor anterior 
 
Quart. Notificar la present resolució als beneficiaris XXX, i UE Sant Quirze, per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit, per import de 1.587,66 €, i autoritzar i disposar la 
despesa de la subvenció atorgada l’any 2018, en la línia de millora de l’habitatge 
en l’àmbit del Parc de El Montnegre i el Corredor, a la senyora XXX (Exp. núm. 
2017/11401).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
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delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2017 es va 
aprovar la convocatòria d’atorgament de subvencions a les explotacions forestals, 
empreses agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del 
patrimoni arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i entitats culturals, per 
activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals. 
 
Atès que posteriorment, en sessió de data 19 de juliol de 2018 la Junta de Govern va 
aprovar la resolució d’aquesta convocatòria, d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat. 
 
Entre les subvencions atorgades es va concedir una subvenció en la línia de millora de 
l’habitatge a la Sra. XXX per import de 1.587,66 euros.  
 
Atès que la justificació de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu simplificat amb 
aportació de justificants de despesa va ser presentada dins la data de termini 
establerta en les bases específiques de la convocatòria i posteriorment va ser 
requerida a la beneficiària de la subvenció per a que esmenés l’annex B del compte 
justificatiu presentat, per defectes en la seva presentació. 
 
Atès que el període d’execució establert a la convocatòria de subvencions era des de 
l’1 de gener de 2018 al 30 de juny de 2019, motiu pel qual la disposició de la despesa 
es va imputar a càrrec dels pressupost de l’any 2019. 
 
Atès que la subvenció atorgada, justificada i pendent de tramitar no s’ha incorporat 
com a romanent en el pressupost 2021, motiu pel qual cal procedir a tramitar el 
corresponent reconeixement de crèdit d’aquesta subvenció. 
 
Vist l’annex 4 de instruccions sobre reconeixements de crèdit, de la instrucció de la 
Intervenció General sobre diverses matèries de control intern de la Diputació de 
Barcelona, que disposa que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària 
la competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de competència originària per aprovar la despesa. 
 
Atès que respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total 
de MIL CINC CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
(1.587,66 €), existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent, així com també 
existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’anterior exercici, havent-se 
realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat a dret indicat en els 
paràgrafs  anteriors. 
 
Procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de MIL CINC CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
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(1.587,66 €), autoritzar i disposar aquesta despesa, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries indicades del vigent pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals. 
 
Atès que l’article 176.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març (en endavant TRLHL), estableix que amb càrrec 
als crèdits de cada pressupost només podran aplicar-se obligacions que s’efectuïn en 
l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 
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. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la subvenció atorgada per import de 
MIL CINC CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.587,66 
€), a favor de la Sra. XXX, amb NIF  en base als arguments adduïts en la 
part expositiva de la resolució. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per la quantitat de MIL CINC 
CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.587,66 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/77000 de l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la beneficiària, la Sra. XXX, pel seu 
coneixement i efectes.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l'objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a 
realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, 
organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (Exp. núm. 
2020/1279).- 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 13 de febrer de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria número 202020205120011623 per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense 
finalitat de lucre (registre d’acords 70/2020). 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre l’esmentada convocatòria número 202020205120011623 (registre d’acords 
430/2020). En aquest acord figura l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions 
següents: 
 
Núm. Operació 

Comptable NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2020 (€) 

2003003054-22 G61097929 Amics de la Sardana de 
Vilassar de Mar 

XIII Concert: "Aniversaris i 
contrast d'estils" 1.125,00 

2003003054-25 G08672719 ASOCIACIÓN CASA DE 
MADRID EN BARCELONA FESTES POPULARS 885,06 

2003003054-36 G61302576 
ASSOCIACIO AGRUPACION 
CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS 

JORNADES CULTURALS I 
TROBADA DE BANDES DE 
GAITES DEL XXIII 
ANIVERSARI DE 
L'AGRUPACIÓN 
CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS 1.179,57 

2003003054-37 G58537598 Associació Amics de les 
havaneres "Port Vell" 

35 GRAN TROBADA 
D´HAVANERES 
"BARCELONA CARA AL 
MAR" 900,00 

2003003054-39 V58330689 Associació Ateneu Centre 
Democràtic i Progressista 

TACA'M XXXII Concurs 
teatre amateur Caldes de 
Montbui 2.179,37 

2003003054-42 G65945800 Associació Ball de 
Serrallonga de Terrassa 

Actuacions del Ball de 
Serrallonga de Terrassa per 
a l'any 2020 598,00 

2003003054-56 G58501677 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CAMP DEL REI 

CERCAVILA CULTURAL 
CAMP DEL REI 1.550,00 

2003003054-65 G62867023 Associació Cultural Sagals 
d'Osona 

Activitat castellera en el 
marc de la pandèmia del 
COVID-19 1.989,86 

2003003054-83 G63346746 ASSOCIACIO FESTA D'EN 
TOCA-SONS FESTA D'EN TPCA-SONS 1.373,90 

2003003054-86 G66354648 ASSOCIACIÓ GRUP DE 
TEATRE DE CALLÚS Fira de les Filadores 1.151,49 

2003003054-99 G65433096 ASSOCIACIÓ SARDANISTA 
COLLBLANC-TORRASSA 

APLEC DE LA SARDANA 
2020 1.291,91 

2003003054-118 G08991135 CASA DE ANDALUCIA EN 
MATARÓ Romeria Rociera 1.404,25 
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Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte 

Import 
Concedit 
2020 (€) 

2003003054-122 G61930772 Casal de la Dona de Súria Trobada de Puntaires 852,50 

2003003054-129 G59824367 CCA PEÑA BETICA GAVÀ 
VILADECANS 

II Festival de Andalucía a 
Catalunya 1.291,91 

2003003054-130 V58283011 CENTRE AGRÍCOLA SANT 
PAU D'ORDAL 

FESTA MAJOR DE SANT 
PAU 2020 1.657,02 

2003003054-138 V08538910 CENTRO ARAGONÉS DE 
SARRIA 

FESTES DE PRIMAVERA 
ESTIU 2020 1.123,40 

2003003054-140 G58623943 
CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ CASA DE CADIZ 
DEL PRAT 

SUBVENCIO 2020 EL 
FLAMENC AVUI I 
SEMPRE: ART, 
SUPERVIVÉNCIA I MOLT 
MÉS. 1.488,51 

2003003054-142 G58545005 Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael Romería del Rocío 950,00 

2003003054-158 G64796642 Colla Gegantera de Tavertet Confecció del vestuari de la 
Colla Gegantera 750,00 

2003003054-163 G59868380 CORAL SANT SADURNÍ TAST D'ÒPERA I 
SARSUELA 1.151,49 

2003003054-171 G58307299 El Centre de Sant Quirze de 
Besora 

Mantenir la tradició d'Els 
Pastorets de Sant Quirze de 
Besora 1.235,74 

2003003054-200 G62102843 
HERMANDAD ANDALUZA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROCIO DE TERRASSA 

XXII ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD 1.348,08 

2003003054-203 G08575680 
HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y LEONÉS 
DE CATALUNYA 

FOMENT DE LA MÚSICA 
CORAL 811,31 

2003003054-204 G08803132 HOGAR EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

CELEBRACIÓ FESTES 
PATRONALS 2020 934,23 

2003003054-212 G08886897 PATRONAT CASTELLERS 
DE VILAFRANCA 

PROJECTE D'ADAPTACIÓ 
I MILLORA DE 
L'EXPOSICIÓ DE CAL 
FIGAROT 1.488,51 

2003003054-217 G63198378 Sabadell, Més musica Premi Nacional Agustí 
Borgunyó 885,06 

    31.596,17 
 
A l’apartat 20.1 de les bases de l’esmentada convocatòria número 
202020205120011623 relatiu al termini i forma de justificació s’estableix el següent: 
 

“Quan l’execució del projecte o activitat subvencionada sigui fins el 31 de juliol de 2020 
(inclòs), el període de justificació serà entre l’1 de setembre del 2020 i, com a màxim, el 30 
d’octubre del 2020. Per a les activitats executades des de l’1 d’agost al 31 de desembre del 
2020, el període de justificació serà entre l’1 de gener del 2021 i, com a màxim, el 28 de 
febrer del 2021.” 

 
Així mateix, a l’apartat 21 de les bases de l’esmentada convocatòria número 
202020205120011623 relatiu a les deficiències de justificació s’estableix el següent:: 
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“1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció.” 

 
Malgrat els requeriments i les notificacions adreçades a les entitats esmentades 
anteriorment, aquestes no han presentat la documentació de la justificació o bé, no ha 
esmenat correctament la documentació justificativa presentada.  
 
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. 
 
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 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, 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 inicialment les subvencions següents:  
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Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte 

Import 
Concedit 
2020 (€) 

2003003054-22 G61097929 Amics de la Sardana de 
Vilassar de Mar 

XIII Concert: "Aniversaris i 
contrast d'estils" 1.125,00 

2003003054-25 G08672719 ASOCIACIÓN CASA DE 
MADRID EN BARCELONA FESTES POPULARS 885,06 

2003003054-36 G61302576 
ASSOCIACIO AGRUPACION 
CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS 

JORNADES CULTURALS I 
TROBADA DE BANDES DE 
GAITES DEL XXIII 
ANIVERSARI DE 
L'AGRUPACIÓN 
CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS 1.179,57 

2003003054-37 G58537598 Associació Amics de les 
havaneres "Port Vell" 

35 GRAN TROBADA 
D´HAVANERES 
"BARCELONA CARA AL 
MAR" 900,00 

2003003054-39 V58330689 Associació Ateneu Centre 
Democràtic i Progressista 

TACA'M XXXII Concurs 
teatre amateur Caldes de 
Montbui 2.179,37 

2003003054-42 G65945800 Associació Ball de 
Serrallonga de Terrassa 

Actuacions del Ball de 
Serrallonga de Terrassa per 
a l'any 2020 598,00 

2003003054-56 G58501677 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CAMP DEL REI 

CERCAVILA CULTURAL 
CAMP DEL REI 1.550,00 

2003003054-65 G62867023 Associació Cultural Sagals 
d'Osona 

Activitat castellera en el 
marc de la pandèmia del 
COVID-19 1.989,86 

2003003054-83 G63346746 ASSOCIACIO FESTA D'EN 
TOCA-SONS FESTA D'EN TPCA-SONS 1.373,90 

2003003054-86 G66354648 ASSOCIACIÓ GRUP DE 
TEATRE DE CALLÚS Fira de les Filadores 1.151,49 

2003003054-99 G65433096 ASSOCIACIÓ SARDANISTA 
COLLBLANC-TORRASSA 

APLEC DE LA SARDANA 
2020 1.291,91 

2003003054-118 G08991135 CASA DE ANDALUCIA EN 
MATARÓ Romeria Rociera 1.404,25 

2003003054-122 G61930772 Casal de la Dona de Súria Trobada de Puntaires 852,50 

2003003054-129 G59824367 CCA PEÑA BETICA GAVA 
VILADECANS 

II Festival de Andalucía a 
Catalunya 1.291,91 

2003003054-130 V58283011 CENTRE AGRÍCOLA SANT 
PAU D'ORDAL 

FESTA MAJOR DE SANT 
PAU 2020 1.657,02 

2003003054-138 V08538910 CENTRO ARAGONÉS DE 
SARRIA 

FESTES DE PRIMAVERA 
ESTIU 2020 1.123,40 

2003003054-140 G58623943 
CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ CASA DE CADIZ 
DEL PRAT 

SUBVENCIO 2020 EL 
FLAMENC AVUI I 
SEMPRE: ART, 
SUPERVIVÉNCIA I MOLT 
MÉS. 1.488,51 

2003003054-142 G58545005 Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael Romeria del Rocío 950,00 

2003003054-158 G64796642 Colla Gegantera de Tavertet Confecció del vestuari de la 
Colla Gegantera 750,00 
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Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte 

Import 
Concedit 
2020 (€) 

2003003054-163 G59868380 CORAL SANT SADURNÍ TAST D'ÒPERA I 
SARSUELA 1.151,49 

2003003054-171 G58307299 El Centre de Sant Quirze de 
Besora 

Mantenir la tradició d'Els 
Pastorets de Sant Quirze de 
Besora 1.235,74 

2003003054-200 G62102843 
HERMANDAD ANDALUZA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROCIO DE TERRASSA 

XXII ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD 1.348,08 

2003003054-203 G08575680 
HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y LEONÉS 
DE CATALUNYA 

FOMENT DE LA MÚSICA 
CORAL 811,31 

2003003054-204 G08803132 HOGAR EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

CELEBRACIÓ FESTES 
PATRONALS 2020 934,23 

2003003054-212 G08886897 PATRONAT CASTELLERS 
DE VILAFRANCA 

PROJECTE D'ADAPTACIÓ 
I MILLORA DE 
L'EXPOSICIÓ DE CAL 
FIGAROT 1.488,51 

2003003054-217 G63198378 Sabadell, Més musica Premi Nacional Agustí 
Borgunyó 885,06 

 
concedides per acord de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2020 (registre 
d’acords 430/2020), les quals s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de 
gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 
2021, ja que, malgrat els requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat 
la documentació justificativa, o bé, no ha esmenat correctament els defectes de la 
documentació justificativa especificada a la convocatòria 202020205120011623.  
 
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des 
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les 
al·legacions que considerin 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). 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al 
seu coneixement i efectes.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l'objecte de finançar les actuacions a realitzar a la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen 
entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional (Exp. 
núm. 2020/5222).- 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 
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En data 14 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria número 202020205120011743 per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de 
finançar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional (registre d’acords 207/2020). 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre l’esmentada convocatòria número 202020205120011743 (registre d’acords 
431/2020). En aquest acord figura l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions 
següents: 
 
Núm. Operació 

Comptable NIF Federacions Projecte 
Import 

Concedit 
2020 (€) 

2003003030.2 G62797287 Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

Campionat Territorial de 
Colles Sardanistes de 
les Comarques 
Barcelonines 

2.621,52 

2003003030.5 G59055525 Coordinadora Entitats Poble 
Sec 

Les activitats de cultura 
popular motor de 
creació, cohesió social i 
integració al barri del 
Poble-sec (BCN) 

4.223,82 

2003003030.31 G43229285 
FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES SOCIO 
CULTURALES DE CASTILLA 
Y LEÓN EN CATALUNYA 

JORNADES 
PROVINCIALS 1.107,00 

TOTAL 7.952,34 
 
A l’apartat 20.1 de les bases de l’esmentada convocatòria número 
202020205120011743 relatiu al termini i forma de justificació s’estableix el següent: 
 

“Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la següent forma: 
 
- Hi haurà un període voluntari de justificació entre l’1 de setembre i el 30 d’octubre de 

2020. 
- Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 de 

gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2021.” 
 
Així mateix, a l’apartat 21 de les bases de l’esmentada convocatòria número 
202020205120011743 relatiu a les deficiències de justificació s’estableix el següent: 
 

“1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada, per mitjans electrònics a l’adreça de 
correu electrònic indicada, la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini 
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació amb 
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l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
al·legui el motiu del retard i presenti la corresponent justificació, amb l’advertiment que de no 
fer-ho es procedirà a revocar la subvenció.” 
 

Malgrat els requeriments i les notificacions adreçades a les entitats esmentades 
anteriorment, aquestes no han presentat la documentació de la justificació o bé, no 
han esmenat correctament la documentació justificativa presentada.  
 
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. 
 
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 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, 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 inicialment les subvencions següents:  
 
Núm. Operació 

Comptable NIF Federacions Projecte 
Import 

Concedit 
2020 

2003003030.2 G62797287 Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

Campionat Territorial 
de Colles Sardanistes 
de les Comarques 
Barcelonines 

2.621,52 
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Núm. Operació 
Comptable NIF Federacions Projecte 

Import 
Concedit 

2020 

2003003030.5 G59055525 Coordinadora Entitats Poble Sec 

Les activitats de 
cultura popular motor 
de creació, cohesió 
social i integració al 
barri del Poble-sec 
(BCN) 

4.223,82 

2003003030.31 G43229285 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES 
SOCIO CULTURALES DE 
CASTILLA Y LEÓN EN 
CATALUNYA 

JORNADES 
PROVINCIALS 1.107,00 

 
concedides per acord de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2020 (registre 
d’acords 431/2020), les quals s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de 
gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 
2021, ja que, malgrat els requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat 
la documentació justificativa, o bé, no ha esmenat correctament els defectes de la 
documentació justificativa especificada a la convocatòria 202020205120011743.  
 
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des 
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les 
al·legacions que considerin 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). 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al 
seu coneixement i efectes.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ ESPORTS I JOVENTUT 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Finançament de programes educatius en petits municipis”, del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/19986).- 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 27 de febrer de 

2020, va adoptar l’acord núm. 115/20, pel qual s’aprova la concessió del recurs 
econòmic consistent en fons de prestació Finançament de programes educatius en 
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petits municipis, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020.  

 
2. El pressupost total destinat a aquests recursos econòmics és de vuit-cents mil 

euros (800.000,00 €), i d’acord amb el règim de gestió establert en el punt 3 de 
l’acord tercer, el pagament s’efectua prèvia presentació de les despeses de 
l’actuació.  

 
3. El termini per a l’execució de l’esmentada actuació és anual entre l’1 de gener de 

2020 i el 31 de desembre de 2020, i la data màxima per presentar les justificacions 
el 30 d’abril de 2021.  

 
4. El Decret núm. 7298 de data 1 de juliol de 2021, del president delegat de l’Àrea 

d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, aprova la liquidació 
provisional de l’esmentat fons de prestació, accepta les renúncies totals i parcials 
presentades per un import de (8.975,70 €), aprova inicialment la revocació total de 
tretze recursos i alhora s’habilita un termini d’audiència de quinze dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació per tal que els ens 
requerits presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. 

 
5. Un cop finalitzat l’esmentat període d’audiència: 
 

- Dotze ens locals no han presentat ni justificacions ni al·legacions, per tant, es 
proposa la revocació definitiva.  

 
- L’ajuntament de Prats de Lluçanès presenta la justificació dins del termini 

habilitat a l’efecte i les esmenes requerides en temps i forma, per tant s’ha 
procedit al seu pagament.   

 
Fonaments de dret  
 
1. Vist l’article 37 del Règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 

del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, sobre audiència i tancament.  
 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la 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 BOP) 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. 7785/21, de 
13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
Finançament de programes educatius en petits municipis, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs locals de l’any 2020.   
 
Segon.  APROVAR definitivament les revocacions totals de les subvencions concedides 
als ajuntaments que s’indiquen a continuació, per manca de justificació:  
 

Ajuntament NIF Import 
concedit 

Import  
revocació  Codi XGL 

Op. Comp. 
ajustament 

de valor  
Bellprat P0802100H 1.000,00 € 1.000,00 € 20/Y/279820 2103901069 
Castellar de N’Hug  P0805100E 1.000,00 € 1.000,00 € 20/Y/279799 2103901070 
Castellolí  P0806200B 2.373,00 € 2.373,00 € 20/Y/279790 2103901071 
Marganell P0824200J 1.058,00 € 1.058,00 € 20/Y/279759 2103901072 
Orpí  P0815100C 1.000,00 € 1.000,00 € 20/Y/279736 2103901073 
Pontons P0816700I 2.058,00 € 2.058,00 € 20/Y/279726 2103901074 
Prats de Rei, Els P0816900E 2.058,00 €  2.058,00 € 20/Y/279724 2103901075 
Sagàs P0818700G 1.000,00 € 1.000,00 € 20/Y/279715 2103901076 
Sant Jaume de 
Frontanyà P0821500F 1.000,00 € 1.000,00 € 20/Y/279703 2103901077 

Sant Martí Sarroca P0822700A 8.989,00 €  8.989,00 € 20/Y/279695 2103901078 
Talamanca P0827700F 1.000,00 € 1.000,00 € 20/Y/279666 2103901079 
Viver i Serrateix P0830900G 1.000,00 € 1.000,00 € 20/Y/279650 2103901080 

Total   23.536,00 €  
 
Tercer. REDUIR la despesa disposada en la quantia de vint-i-tres mil cinc-cents 
trenta-sis euros (23.536,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/46284, del pressupost vigent de la Diputació de Barcelona, mitjançant 
els ajustaments de valor relacionats a l’acord segon.   
 
Quart. REDUIR la despesa autoritzada en la quantia de vint-i-tres mil cinc-cents 
trenta-sis euros (23.536,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/46284 del pressupost vigent de la Diputació, de l’operació comptable A 
2002000080, condicionat a l’aprovació dels ajustaments de valor indicats a l’acord 
segon.   
 
Cinquè. COMUNICAR les revocacions d’aquestes concessions 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). 
 
Sisè. NOTIFICAR aquests acords als ajuntaments relacionats a l’acord segon.” 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
definitivament les revocacions totals i parcials de diverses subvencions de la 
convocatòria destinada a finançar projectes educatius d’associacions de 
famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant el curs 2019-
2020 (Exp. núm. 2019/16070).- 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 celebrada el dia 31 

d’octubre de 2019, va adoptar l’acord núm. 551, pel qual s’aprova la convocatòria 
núm. 201920195120011363, que incorpora les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, de concurrència competitiva, destinades a finançar 
projectes educatius d’associacions de famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació 
de Barcelona, durant el curs 2019-2020, per un import de cent mil euros 
(100.000,00 €). 

 
2. Posteriorment, en sessió celebrada en dia 12 de març de 2020, la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona adopta l’acord núm. 148, pel qual s’aprova la resolució 
de l’esmentada convocatòria de subvencions.   

 
3. A continuació i motivat per l’emergència sanitària provocada pel COVID-19, la 

declaració de l’estat d’alarma i el conseqüent tancament dels centres educatius, la 
presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, per Decret núm. 
5377 de 10 de juny de 2020, aprova l’ampliació del termini d’execució i fixa el nou 
termini de justificació.   

 
4. D’acord amb la base 20 de la convocatòria, un cop finalitzat el termini de 

presentació de la documentació justificativa, es requereix a les entitats beneficiàries 
per tal que presentin aquesta documentació, en el termini màxim improrrogable de 
quinze dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho s’iniciarien els tràmits de 
revocació de la subvenció. 

 
5. A resultes d’aquests requeriments, tres entitats presenten renúncies totals i altres 

sis presenten renúncies parcials, que es van aprovar per Decret número 6741 del 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, de data 22 de juny de 
2021, per un import total de 10.045,49 €, i la reducció de la disposició i de 
l’autorització de la despesa corresponent. 

 
6. D’altra banda, en sessió celebrada en data 29 de juliol de 2021, la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona adopta l’acord núm. 512 pel qual s’aprova inicialment 
les revocacions totals i parcials de les subvencions següents i s’habilita un període 
d’audiència:  
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a) Revocacions totals: 
 

Nom entitat NIF Import 
concessió 

inicial  

Import 
justificat 

Import 
concessió 

final  

Import a 
revocar 

AFA de l’Institut Arnau 
Cadell G59720458 2.039,28 € 0,00 € 0,00 € 2.039,28 € 

Associació de Mares i 
Pares d’alumnes del 
CEIP Gironella 

G58684796 2.039,28 € 0,00 € 0,00 € 2.039,28 € 

AMPA del Col·legi 
Sagrada Família, de 
Viladecans 

G58239823 2.076,59 € 0,00 € 0,00 € 2.076,59 € 

APA del Colegio Público 
Antoni Brusi de 
Barcelona 

G08851909 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

AFA Escola Diputació G59822437 2.188,50 € 0,00 € 0,00 € 2.188,50 € 
AMPA La Morera G61545810 2.188,50 € 0,00 € 0,00 € 2.188,50 € 
APA del Centre Grup 
Escolar Josep Masclans G58227497 2.238,24 € 0,00 € 0,00 € 2.238,24 € 

AMPA CEIP Quatre 
Vents de Manlleu G63650865 2.238,24 € 0,00 € 0,00 € 2.238,24 € 

AMPA de l’Escola 
Municipal La Sínia G58571332 2.387,45 € 0,00 € 0,00 € 2.387,45 € 

APA de l’Escola Pública 
Ramon Llull G58192386 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

 
b) Revocació parcial: 

 
Nom entitat NIF Import 

concessió 
inicial  

Import 
justificat 

Import 
concessió 

final  

Import 
renunciat 

Import a 
revocar 

Associació de pares 
d’alumnes del Col·legi 
Públic Sant Miquel 

G08695462 1.850,00 € 1.665,24 € 1.665,24 € 20,25 € 164,51 € 

Ampa Institut Aiguaviva G65736407 1.883,85 € 453,75 € 453,75 € 976,35 € 453,75 € 
AFA escola Dovella G58298324 2.244,46 € 2.123,50 € 2.123,50 € 0,00 € 120,96 € 
Associació de mares i 
pares d’alumnes CEIP 
Isidre Martí 

G58831561 1.000,00 € 537,97 € 537,97 € 0,00 € 462,03 € 

AMPA CEIP Enxaneta 
de Terrassa G63594261 1.663,82 € 947,69 € 947,69 € 0,00 € 716,13 € 

Apa de l’Escola Publica 
Pompeu Fabra de 
Manlleu 

G58138744 2.238,24 € 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00 € 838,24 € 

 
7. Transcorregut l’esmentat període d’audiència i vist que les entitats esmentades no 

presenten cap al·legació dins del termini habilitat a l’efecte, es proposa tramitar la 
revocació definitiva d’aquestes subvencions, i regularitzar comptablement els 
imports que es redueixen per revocació i que han estat incorporats com a 
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romanents de crèdit de a l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses de 
l’any 2021.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació. 

 
2. Per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat amb allò previst als 

articles 18 i 20 LGS, procedeix comunicar la revocació inicial d’aquesta subvenció a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 

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

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, i 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 i núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21, i núm. 
7785/85/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR definitivament les revocacions totals i parcials de les següents 
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de famílies 
d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, en el marc de la convocatòria de 
subvencions núm. 201920195120011363 
 

Entitat NIF 
Import 

concessió 
inicial  

Import 
revocació 

Import 
concessió final 

AFA de l’Institut Arnau 
Cadell G59720458 2.039,28 € 2.039,28 € 0 €  

Associació de Mares i 
Pares d’alumnes del CEIP 
Gironella 

G58684796 2.039,28 € 2.039,28 € 0 € 

AMPA del Col·legi Sagrada 
Família, de Viladecans G58239823 2.076,59 € 2.076,59 € 0 € 

APA del Colegio Público 
Antoni Brusi de Barcelona G08851909 1.000,00 € 1.000,00 € 0 € 

AFA Escola Diputació G59822437 2.188,50 € 2.188,50 € 0 € 
AMPA La Morera G61545810 2.188,50 € 2.188,50 € 0 € 
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Entitat NIF 
Import 

concessió 
inicial  

Import 
revocació 

Import 
concessió final 

APA del Centre Grup 
Escolar Josep Masclans G58227497 2.238,24 € 2.238,24 € 0 € 

AMPA CEIP Quatre Vents 
de Manlleu G36350865 2.238,24 € 2.238,24 € 0 € 

AMPA de l’Escola 
Municipal La Sínia G58571332 2.387,45 € 2.387,45 € 0 € 

APA de l’Escola Pública 
Ramon Llull G58192386 2.000,00 € 2.000,00 € 0 € 

Associació de pares 
d’alumnes del Col·legi 
Públic Sant Miquel 

G08695462 1.850,00 € 164,51 € 
1.665,24 € (inclou 
renúncia aprovada de 

20,25 € )  

Ampa Institut Aiguaviva G65736407 1.883,85 € 453,75 € 
453,75 € 

(inclou renúncia 
aprovada de 976,35 €)  

AFA Escola Dovella G58298324 2.244,46 € 120,96 € 2.123,50 € 
Associació de mares i 
pares d’alumnes CEIP 
Isidre Martí 

G58831561 1.000,00 € 462,03 € 537,97 € 

AMPA CEIP Enxaneta de 
Terrassa G63594261 1.663,82 € 716,13 € 947,69 €  

APA de l’Escola Publica 
Pompeu Fabra de Manlleu G58138744 2.238,24 € 838,24 € 1.400,00 € 

  TOTAL  23.151,70 €  
 

Segon. REDUIR la despesa disposada en la quantia de vint-i-tres mil cent cinquanta-
un euros amb setanta cèntims (23.151,70 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/48903 del pressupost de 2021, d’acord amb el detall següent: 
 

Entitat 
Import 

concessió 
inicial 

Operació 
comptable AD 

Import 
ajustament 

de valor 

Operació 
comptable 
ajustament 

valor 
AFA de l’Institut Arnau 
Cadell 2.039,28 € 2003000507- 20 - 2.039,28 € 2103900801 

Associació de Mares i 
Pares d’alumnes del CEIP 
Gironella 

2.039,28 € 2003000507- 21 - 2.039,28 € 2103900851 

AMPA del Col·legi 
Sagrada Família, de 
Viladecans 

2.076,59 € 2003000507- 28 - 2.076,59 € 2103900803 

APA del Colegio Público 
Antoni Brusi de Barcelona 1.000,00 € 2003000507- 29 - 1.000,00 € 2103900815 

AFA Escola Diputació 2.188,50 € 2003000507- 31 - 2.188,50 € 2103900852 
AMPA La Morera 2.188,50 € 2003000507- 32 - 2.188,50 € 2103900817 
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Entitat 
Import 

concessió 
inicial 

Operació 
comptable AD 

Import 
ajustament 

de valor 

Operació 
comptable 
ajustament 

valor 
APA del Centre Grup 
Escolar Josep Masclans 2.238,24 € 2003000507- 41 - 2.238,24 € 2103900819 

AMPA CEIP Quatre Vents 
de Manlleu 2.238,24 € 2003000507- 42 - 2.238,24 € 2103900853 

AMPA de l’Escola 
Municipal La Sínia 2.387,45 € 2003000507- 49 - 2.387,45 € 2103900820 

APA de l’Escola Pública 
Ramon Llull 2.000,00 € 2003000507- 34 - 2.000,00 € 2103900565 

Associació de pares 
d’alumnes del Col·legi 
Públic Sant Miquel 

1.850,00 € 2003000507- 38 - 164,51 € 2103900821 

Ampa Institut Aiguaviva 1.883,85 € 2003000507- 15 - 453,75 € 2103900822 
AFA Escola Dovella 2.244,46 € 2003000507- 44 - 120,96 € 2103900567 
Associació de mares i 
pares d’alumnes CEIP 
Isidre Martí 

1.000,00 € 2003000507- 12 - 462,03 € 2103900605 

AMPA CEIP Enxaneta de 
Terrassa 1.663,82 € 2003000507- 18 - 716,13 € 2103900563 

APA de l’Escola Publica 
Pompeu Fabra de 
Manlleu 

2.238,24 € 2003000507- 40 - 838,24 € 2103900566 

 31.276,45 €    - 23.151,70 €  
 
Tercer. REDUIR la despesa autoritzada en la quantia de vint-i-tres mil cent cinquanta-
un euros amb setanta cèntims (23.151,70 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/48903 del pressupost de 2021, de l’operació comptable A 
1902000334, condicionat a l’aprovació dels ajustaments de valor relacionats a l’acord 
anterior.  
 
Quart. COMUNICAR les revocacions d’aquestes subvencions 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). 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a les associacions de famílies d’alumnes 
relacionades a l’acord primer.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
definitivament les revocacions totals i parcials de diverses subvencions 
destinades a finançar projectes educatius d’entitats sense finalitat de lucre a 
realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020 (Exp. núm. 
2019/17574).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 14 de 

novembre de 2019, aprova la convocatòria núm. 11373, i les bases específiques 
per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius 
d’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els 
anys 2019 i 2020 (AJG 588/19), en l’àmbit d’educació de l’Àrea d’Educació, Esports 
i Joventut de la Diputació de Barcelona, per un import de tres cents trenta-dos mil 
euros (332.000,00 €). 

 
2. En sessió ordinària de 14 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona aprova la concessió de subvencions en el marc d’aquesta convocatòria, i 
fixa un nou termini de justificació entre el 2 de gener i el 31 de març de 2021, però 
manté amb caràcter excepcional el termini aprovat inicialment, comprès entre el 15 
setembre i el 30 de novembre de 2020. (AJG 209/20). 

 
3. D’acord amb l’apartat 20 de la convocatòria de referència, un cop finalitzat el termini 

de presentació de la documentació justificativa, es requereix a les entitats 
beneficiàries per tal que presentin aquesta documentació, en el termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho s’iniciarien 
els tràmits de revocació de la subvenció. 

 
4. La presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, per Decret 

número 6934, de data 28 de juny de 2021, aprova dues renúncies totals i set 
parcials, i la reducció de la disposició i de l’autorització de la despesa corresponent 
per un import d’11.083,39 €. 

 
5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord núm. 513 de data 29 

de juliol de 2021, aprova inicialment les revocacions totals i parcials que tot seguit 
s’indiquen, i habilita el corresponent període d’audiència: 

 
b) Revocacions totals 

 

Nom entitat NIF 
Import 

concessió 
inicial  

Import 
revocació 

Associació d'Amics del Centre d'Art i 
Sostenibilitat del Forn de la Calç G65001745 3.217,98 € 3.217,98 € 

BURRIAC, associació espai musical G66304882 3.230,31 € 3.230,31 € 
Associació el Moianès Canta G67314245 3.341,27 € 3.341,27 € 
Club Esportiu Eduvòlei Ametlla del 
Vallès G65146961 3.402,92 € 3.402,92 € 

AEiG Amadeu Oller G08931974 3.649,51 € 3.649,51 € 
AEMA, SCCL F64442957 3.649,51 € 3.649,51 € 
Fundació Junts Autisme G65463366 4.019,39 € 4.019,39 € 

  24.510,89 € 24.510,89 € 
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c) Revocacions parcials 
 

Nom entitat NIF 
Import 

concessió 
inicial  

Import 
justificat 

Import 
concessió 

final  
Import a 
revocar  

Fundació Privada 
President Amat 
Roumens (FUPAR) 

G58049016 3.254,96 €   3.254,96 € 2.971,49 € 283,47 € 

Associació educativa 
integral del Raval G63173066 4.734,49 € 4.734,49 € 4.467,03 € 267,46 € 

  
7.989,45 € 7.989,45 € 7.438,52 € 550,93 € 

 
6. Transcorregut l’esmentat període d’audiència i vist que les entitats esmentades no 

presenten cap documentació i/o al·legació dins del termini habilitat a l’efecte, es 
proposa tramitar la revocació definitiva d’aquestes subvencions, i regularitzar 
comptablement els imports que es redueixen per revocació i que han estat 
incorporats com a romanents de crèdit a l’aplicació pressupostària del pressupost 
de despeses de l’any 2021.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació. 

 
2. Els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

conforme als quals per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat, 
procedeix comunicar la revocació inicial d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

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

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al 
BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR definitivament les revocacions totals i parcials de diverses 
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’entitats sense finalitat de 
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lucre a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020, en el marc 
de la convocatòria número núm. 202020195120011373, d’acord amb el següent detall: 
  

 
Segon. REDUIR la despesa disposada en la quantia de vint-i-cinc mil seixanta-un 
euros amb vuitanta-dos cèntims (25.061,82 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/48900 del pressupost de despeses vigent de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el detall següent: 
 

Entitat 
Import 

concessió 
inicial 

Operació 
comptable 

AD 
2003001329 

posició 

Import 
ajustament de 

valor 

Operació 
comptable 
ajustament 

valor 

Associació d'Amics del 
Centre d'Art i 
Sostenibilitat del Forn 
de la Calç 

3.217,98 € 2 - 3.217,98 € 2103900773 

BURRIAC, associació 
espai musical 3.230,31 € 3 - 3.230,31 € 2103900774 

Associació el Moianès 
Canta 3.341,27 € 17 - 3.341,27 € 2103900775 

Club Esportiu Eduvólei 
Ametlla del Vallès 3.402,92 € 22 - 3.402,92 € 2103900776 

Entitat NIF 
Import 

concessió  
inicial 

Import 
revocació  

Import 
concessió 

final 
Associació d'Amics del 
Centre d'Art i Sostenibilitat 
del Forn de la Calç 

G65001745 3.217,98 € 3.217,98 € 0 € 

BURRIAC, associació espai 
musical G66304882 3.230,31 € 3.230,31 € 0 € 

Associació el Moianès Canta G67314245 3.341,27 € 3.341,27 € 0 € 
Club Esportiu Eduvólei 
Ametlla del Vallès G65146961 3.402,92 € 3.402,92 € 0 € 

AEiG Amadeu Oller G08931974 3.649,51 € 3.649,51 € 0 € 
AEMA, SCCL F64442957 3.649,51 € 3.649,51 € 0 € 
Fundació Junts Autisme G65463366 4.019,39 € 4.019,39 € 0 € 
Fundació Privada President 
Amat Roumens (FUPAR) G58049016 3.254,96 € 283,47 € 2.971,49 € 

Associació educativa integral 
del Raval G63173066 4.734,49 € 267,46 € 4.467,03 € 

  32.500,34 € 25.061,82 €  
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Entitat 
Import 

concessió 
inicial 

Operació 
comptable 

AD 
2003001329 

posició 

Import 
ajustament de 

valor 

Operació 
comptable 
ajustament 

valor 

AEiG Amadeu Oller 
(entitat que pertany a 
Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi de 
Catalunya-MEGSJC) 

3.649,51 € 34 - 3.649,51 € 2103900777 

AEMA, SCCL 3.649,51 € 35 - 3.649,51 € 2103900778 
Fundació Junts 
Autisme 4.019,39 € 51 - 4.019,39 € 2103900779 

Fundació Privada 
President Amat 
Roumens (FUPAR) 

3.254,96 € 8 - 283,47 € 2103900771 

Associació educativa 
integral del Raval 4.734,49 € 91 - 267,46 € 2103900772 

 32.500,34 €  - 25.061,82 €  
 
Tercer. REDUIR la despesa autoritzada en la quantia de vint-i-cinc mil seixanta-un 
euros amb vuitanta-dos cèntims (25.061,82 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/48900 del pressupost de despeses vigent de la Diputació de 
Barcelona, de l’operació comptable A 1902000347, condicionat a l’aprovació dels 
ajustaments de valor indicats a l’acord segon. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords a les entitats sense finalitat de lucre interessades. 
 
Cinquè. COMUNICAR les revocacions d’aquestes subvencions 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).” 
 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Impuls a les activitats esportives dels 
petits municipis” en el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/10683).- 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 
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Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

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

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

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

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

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

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

 
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de juliol de 2021, 

va aprovar la inclusió del fons de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits 
municipis” en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per mitjà del qual es vol donar suport econòmic al 
desenvolupament de programes i esdeveniments esportius als municipis i entitats 
municipals descentralitzades amb població no superior a 10.000 habitants en els 
àmbits següents: 

 
 Esport i salut. 
 Esport i valors. 
 Esport i convivència. 
 Esport i gènere. 
 Esport per a tothom. 

 
5. En l’informe emès pel cap de l’Oficina d’Activitats Esportives en data 1 d’agost 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: 

 
 Criteris poblacionals, amb un import fixe per als següents trams: 
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 Fins a 1.000 habitants: 500,00 € (92 ens locals). 
 De 1.001 a 5.000 habitants: 1.000,00 € (92 ens locals). 
 De 5.001 a 10.000 habitants: 2.750,00 € (48 ens locals). 

 
 Per calcular la població dels ens beneficiaris s’ha considerat el Reial decret 

1147/2020, de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 
2020. Les dades de població de les Entitats Municipals Descentralitzades 
procedeixen del nomenclàtor de l’Institut Nacional d’Estadística (Població de 
Padró Continu per unitat poblacional) referides a 1 de gener de 2019.  

 
6. La quantia total amb la qual es va dotar inicialment el fons va ser de dos-cents 

setanta mil euros (270.000,00 €), sent també la quantia que finalment es proposa 
concedir de dos-cents setanta mil euros (270.000,00 €). 

 
7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

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

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

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

 
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 “Impuls a l’activitat esportiva 
dels petits municipis” 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 

comptable Posició 
Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 21/Y/312222                  500,00 €  2103003236 1 
Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 21/Y/312221               1.000,00 €  2103003236 2 
Ajuntament d'Alella P0800300F 21/Y/312220               2.750,00 €  2103003236 3 
Ajuntament d'Alpens P0800400D 21/Y/312219                  500,00 €  2103003236 4 
Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 21/Y/312218               2.750,00 €  2103003236 5 
Ajuntament d'Argençola P0800800E 21/Y/312217                  500,00 €  2103003236 6 
Ajuntament d'Artés P0801000A 21/Y/312216               2.750,00 €  2103003236 7 
Ajuntament d'Avià P0801100I 21/Y/312215               1.000,00 €  2103003236 8 
Ajuntament d'Avinyó P0801200G 21/Y/312214               1.000,00 €  2103003236 9 
Ajuntament d'Avinyonet del 
Penedès P0801300E 21/Y/312213               1.000,00 €  2103003236 10 

Ajuntament de Bagà P0801600H 21/Y/312212               1.000,00 €  2103003236 11 
Ajuntament de Balenyà P0801700F 21/Y/312211               1.000,00 €  2103003236 12 
Ajuntament de Balsareny P0801800D 21/Y/312210               1.000,00 €  2103003236 13 
Ajuntament de Begues P0802000J 21/Y/312209               2.750,00 €  2103003236 14 
Ajuntament de Bellprat P0802100H 21/Y/312208                  500,00 €  2103003236 15 
Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 21/Y/312207               2.750,00 €  2103003236 16 
Ajuntament de Borredà P0802400B 21/Y/312206                  500,00 €  2103003236 17 
Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 21/Y/312205               1.000,00 €  2103003236 18 
Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 21/Y/312204               1.000,00 €  2103003236 19 
Ajuntament de Cabrils P0803000I 21/Y/312203               2.750,00 €  2103003236 20 
Ajuntament de Calaf P0803100G 21/Y/312202               1.000,00 €  2103003236 21 
Ajuntament de Calders P0803400A 21/Y/312201               1.000,00 €  2103003236 22 
Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 21/Y/312200               1.000,00 €  2103003236 23 
Ajuntament de Calldetenes P0822400H 21/Y/312199               1.000,00 €  2103003236 24 
Ajuntament de Callús P0803700D 21/Y/312198               1.000,00 €  2103003236 25 
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Ajuntament de Calonge de 
Segarra P0803600F 21/Y/312197                  500,00 €  2103003236 26 

Ajuntament de Campins P0803800B 21/Y/312196                  500,00 €  2103003236 27 
Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 21/Y/312195               1.000,00 €  2103003236 28 
Ajuntament de Canyelles P0804200D 21/Y/312194               1.000,00 €  2103003236 29 
Ajuntament de Capellades P0804300B 21/Y/312193               2.750,00 €  2103003236 30 
Ajuntament de Capolat P0804400J 21/Y/312192                  500,00 €  2103003236 31 
Ajuntament de Cardona P0804600E 21/Y/312191               1.000,00 €  2103003236 32 
Ajuntament de Carme P0804700C 21/Y/312190                  500,00 €  2103003236 33 
Ajuntament de Casserres P0804800A 21/Y/312189               1.000,00 €  2103003236 34 
Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 21/Y/312188                  500,00 €  2103003236 35 
Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 21/Y/312187                  500,00 €  2103003236 36 
Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 21/Y/312186                  500,00 €  2103003236 37 
Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 21/Y/312185               1.000,00 €  2103003236 38 
Ajuntament de Castellcir P0805400I 21/Y/312184                  500,00 €  2103003236 39 
Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 21/Y/312183               1.000,00 €  2103003236 40 
Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós P0805900H 21/Y/312182                  500,00 €  2103003236 41 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 21/Y/312181                  500,00 €  2103003236 42 
Ajuntament de Castellgalí P0806000F 21/Y/312180               1.000,00 €  2103003236 43 
Ajuntament de Castellnou de 
Bages P0806100D 21/Y/312179               1.000,00 €  2103003236 44 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 21/Y/312178                  500,00 €  2103003236 45 
Ajuntament de Castellterçol P0806300J 21/Y/312177               1.000,00 €  2103003236 46 
Ajuntament de Castellví de la 
Marca P0806400H 21/Y/312176               1.000,00 €  2103003236 47 
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Ajuntament de Castellví de 
Rosanes P0806500E 21/Y/312175               1.000,00 €  2103003236 48 

Ajuntament de Centelles P0806600C 21/Y/312174               2.750,00 €  2103003236 49 
Ajuntament de Cercs P0826800E 21/Y/312173               1.000,00 €  2103003236 50 
Ajuntament de Cervelló P0806700A 21/Y/312172               2.750,00 €  2103003236 51 
Ajuntament de Collbató P0806800I 21/Y/312171               1.000,00 €  2103003236 52 
Ajuntament de Collsuspina P0806900G 21/Y/312170                  500,00 €  2103003236 53 
Ajuntament de Copons P0807000E 21/Y/312169                  500,00 €  2103003236 54 
Ajuntament de Dosrius P0807400G 21/Y/312168               2.750,00 €  2103003236 55 
Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 21/Y/312167               1.000,00 €  2103003236 56 
Ajuntament de Fígols P0807900F 21/Y/312166                  500,00 €  2103003236 57 
Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 21/Y/312165               1.000,00 €  2103003236 58 
Ajuntament de Fogars de 
Montclús P0808000D 21/Y/312164                  500,00 €  2103003236 59 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 21/Y/312163               1.000,00 €  2103003236 60 
Ajuntament de Fonollosa P0808300H 21/Y/312162               1.000,00 €  2103003236 61 
Ajuntament de Font-rubí P0808400F 21/Y/312161               1.000,00 €  2103003236 62 
Ajuntament de Gaià P0808900E 21/Y/312160                  500,00 €  2103003236 63 
Ajuntament de Gallifa P0808600A 21/Y/312159                  500,00 €  2103003236 64 
Ajuntament de Gelida P0809000C 21/Y/312158               2.750,00 €  2103003236 65 
Ajuntament de Gironella P0809100A 21/Y/312157               1.000,00 €  2103003236 66 
Ajuntament de Gisclareny P0809200I 21/Y/312156                  500,00 €  2103003236 67 
Ajuntament de Granera P0809400E 21/Y/312155                  500,00 €  2103003236 68 
Ajuntament de Gualba P0809600J 21/Y/312154               1.000,00 €  2103003236 69 
Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà P0809800F 21/Y/312153                  500,00 €  2103003236 70 

Ajuntament de Gurb P0809900D 21/Y/312152               1.000,00 €  2103003236 71 
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Ajuntament de Jorba P0810200F 21/Y/312151                  500,00 €  2103003236 72 
Ajuntament de la Granada P0809300G 21/Y/312150               1.000,00 €  2103003236 73 
Ajuntament de la Llacuna P0810300D 21/Y/312149                  500,00 €  2103003236 74 
Ajuntament de la Nou de 
Berguedà P0814100D 21/Y/312148                  500,00 €  2103003236 75 

Ajuntament de la Palma de 
Cervelló P5831301F 21/Y/312147               1.000,00 €  2103003236 76 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt P0816400F 21/Y/312146               1.000,00 €  2103003236 77 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 21/Y/312145               1.000,00 €  2103003236 78 
Ajuntament de la Quar P0817600J 21/Y/312144                  500,00 €  2103003236 79 
Ajuntament de la Torre de 
Claramunt P0828600G 21/Y/312143               1.000,00 €  2103003236 80 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 21/Y/312142               2.750,00 €  2103003236 81 
Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 21/Y/312141                  500,00 €  2103003236 82 
Ajuntament de les Masies de 
Roda P0811500H 21/Y/312140                  500,00 €  2103003236 83 

Ajuntament de les Masies de 
Voltregà P0811600F 21/Y/312139               1.000,00 €  2103003236 84 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 21/Y/312138                  500,00 €  2103003236 85 
Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 21/Y/312137               1.000,00 €  2103003236 86 
Ajuntament de l'Estany P0807800H 21/Y/312136                  500,00 €  2103003236 87 
Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 21/Y/312135               2.750,00 €  2103003236 88 
Ajuntament de Lluçà P0810800C 21/Y/312134                  500,00 €  2103003236 89 
Ajuntament de Malla P0811000I 21/Y/312133                  500,00 €  2103003236 90 
Ajuntament de Marganell P0824200J 21/Y/312132                  500,00 €  2103003236 91 
Ajuntament de Martorelles P0811400A 21/Y/312131               1.000,00 €  2103003236 92 
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Ajuntament de Masquefa P0811800B 21/Y/312130               2.750,00 €  2103003236 93 
Ajuntament de Matadepera P0811900J 21/Y/312129               2.750,00 €  2103003236 94 
Ajuntament de Mediona P0812100F 21/Y/312128               1.000,00 €  2103003236 95 
Ajuntament de Moià P0813700B 21/Y/312127               2.750,00 €  2103003236 96 
Ajuntament de Monistrol de 
Calders P0812700C 21/Y/312126                  500,00 €  2103003236 97 

Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat P0812600E 21/Y/312125               1.000,00 €  2103003236 98 

Ajuntament de Montclar P0812900I 21/Y/312124                  500,00 €  2103003236 99 
Ajuntament de Montesquiu P0813000G 21/Y/312123               1.000,00 €  2103003236 100 
Ajuntament de Montmajor P0813100E 21/Y/312122                  500,00 €  2103003236 101 
Ajuntament de Montmaneu P0813200C 21/Y/312121                  500,00 €  2103003236 102 
Ajuntament de Montmeló P0813400I 21/Y/312120               2.750,00 €  2103003236 103 
Ajuntament de Montseny P0813600D 21/Y/312119                  500,00 €  2103003236 104 
Ajuntament de Muntanyola P0812800A 21/Y/312118                  500,00 €  2103003236 105 
Ajuntament de Mura P0813800J 21/Y/312117                  500,00 €  2103003236 106 
Ajuntament de Navarcles P0813900H 21/Y/312116               2.750,00 €  2103003236 107 
Ajuntament de Navàs P0814000F 21/Y/312115               2.750,00 €  2103003236 108 
Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 21/Y/312114                  500,00 €  2103003236 109 
Ajuntament de Palafolls P0815400G 21/Y/312113               2.750,00 €  2103003236 110 
Ajuntament de Perafita P0815900F 21/Y/312112                  500,00 €  2103003236 111 
Ajuntament de Polinyà P0816600A 21/Y/312111               2.750,00 €  2103003236 112 
Ajuntament de Pontons P0816700I 21/Y/312110                  500,00 €  2103003236 113 
Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 21/Y/312109               1.000,00 €  2103003236 114 
Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 21/Y/312108                  500,00 €  2103003237 1 
Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21/Y/312107               1.000,00 €  2103003237 2 
Ajuntament de Pujalt P0817500B 21/Y/312106                  500,00 €  2103003237 3 
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Ajuntament de Rajadell P0817700H 21/Y/312105                  500,00 €  2103003237 4 
Ajuntament de Rellinars P0817800F 21/Y/312104                  500,00 €  2103003237 5 
Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 21/Y/312103               2.750,00 €  2103003237 6 
Ajuntament de Rubió P0818400D 21/Y/312102                  500,00 €  2103003237 7 
Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 21/Y/312101                  500,00 €  2103003237 8 
Ajuntament de Sagàs P0818700G 21/Y/312100                  500,00 €  2103003237 9 
Ajuntament de Saldes P0818900C 21/Y/312099                  500,00 €  2103003237 10 
Ajuntament de Sallent P0819000A 21/Y/312098               2.750,00 €  2103003237 11 
Ajuntament de Sant Agustí de 
Lluçanès P0819400C 21/Y/312097                  500,00 €  2103003237 12 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor P0819700F 21/Y/312096               2.750,00 €  2103003237 13 

Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau P0819800D 21/Y/312095                  500,00 €  2103003237 14 

Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès P0820000H 21/Y/312094                  500,00 €  2103003237 15 

Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta P0820200D 21/Y/312093               1.000,00 €  2103003237 16 

Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat P0820300B 21/Y/312092               1.000,00 €  2103003237 17 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues P0820500G 21/Y/312091               1.000,00 €  2103003237 18 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera P0820600E 21/Y/312090               1.000,00 €  2103003237 19 

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 21/Y/312089               2.750,00 €  2103003237 20 
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Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines P0820900I 21/Y/312088               2.750,00 €  2103003237 21 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra P0821100E 21/Y/312087                  500,00 €  2103003237 22 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles P0820800A 21/Y/312086               2.750,00 €  2103003237 23 

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages P0821200C 21/Y/312085               2.750,00 €  2103003237 24 

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà P0821400I 21/Y/312084               1.000,00 €  2103003237 25 

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta P0819200G 21/Y/312083               1.000,00 €  2103003237 26 

Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà P0821500F 21/Y/312082                  500,00 €  2103003237 27 

Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola P0831100C 21/Y/312081                  500,00 €  2103003237 28 

Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta P0821800J 21/Y/312080               1.000,00 €  2103003237 29 

Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons P0822000F 21/Y/312079               1.000,00 €  2103003237 30 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 21/Y/312078               1.000,00 €  2103003237 31 
Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 21/Y/312077                  500,00 €  2103003237 32 
Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles P0822200B 21/Y/312076               1.000,00 €  2103003237 33 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 21/Y/312075               1.000,00 €  2103003237 34 
Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 21/Y/312074               1.000,00 €  2103003237 35 
Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles P0822800I 21/Y/312073                  500,00 €  2103003237 36 
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Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages P0822900G 21/Y/312072                  500,00 €  2103003237 37 

Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles P0823200A 21/Y/312071               1.000,00 €  2103003237 38 

Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló P0823300I 21/Y/312070               1.000,00 €  2103003237 39 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G 21/Y/312069               1.000,00 €  2103003237 40 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera P0818800E 21/Y/312068                  500,00 €  2103003237 41 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 21/Y/312067               2.750,00 €  2103003237 42 
Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona P0823600B 21/Y/312066               1.000,00 €  2103003237 43 

Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora P0823700J 21/Y/312065               1.000,00 €  2103003237 44 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 21/Y/312064                  500,00 €  2103003237 45 
Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Osormort P0824100B 21/Y/312063                  500,00 €  2103003237 46 

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola P0809700H 21/Y/312062               1.000,00 €  2103003237 47 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet P0826200H 21/Y/312061               2.750,00 €  2103003237 48 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt P0826400D 21/Y/312060               2.750,00 €  2103003237 49 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló P0826500A 21/Y/312059               1.000,00 €  2103003237 50 

Ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà P0824300H 21/Y/312058                  500,00 €  2103003237 51 
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Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló P0824400F 21/Y/312057               2.750,00 €  2103003237 52 

Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga P0824600A 21/Y/312056               1.000,00 €  2103003237 53 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Riuprimer P0824700I 21/Y/312055               1.000,00 €  2103003237 54 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana P0824800G 21/Y/312054               2.750,00 €  2103003237 55 

Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès P0824900E 21/Y/312053                  500,00 €  2103003237 56 

Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos P0825100A 21/Y/312052               2.750,00 €  2103003237 57 

Ajuntament de Santa Maria de 
Besora P0825300G 21/Y/312051                  500,00 €  2103003237 58 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles P0825600J 21/Y/312050                  500,00 €  2103003237 59 

Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès P0825500B 21/Y/312049                  500,00 €  2103003237 60 

Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles P0825700H 21/Y/312048                  500,00 €  2103003237 61 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera P0825900D 21/Y/312047               2.750,00 €  2103003237 62 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 21/Y/312046               1.000,00 €  2103003237 63 
Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 21/Y/312045               1.000,00 €  2103003237 64 
Ajuntament de Santpedor P0819100I 21/Y/312044               2.750,00 €  2103003237 65 
Ajuntament de Sentmenat P0826700G 21/Y/312043               2.750,00 €  2103003237 66 
Ajuntament de Seva P0826900C 21/Y/312042               1.000,00 €  2103003237 67 
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Ajuntament de Sobremunt P0827100I 21/Y/312041                  500,00 €  2103003237 68 
Ajuntament de Sora P0827200G 21/Y/312040                  500,00 €  2103003237 69 
Ajuntament de Subirats P0827300E 21/Y/312039               1.000,00 €  2103003237 70 
Ajuntament de Súria P0827400C 21/Y/312038               2.750,00 €  2103003237 71 
Ajuntament de Tagamanent P0827600H 21/Y/312037                  500,00 €  2103003237 72 
Ajuntament de Talamanca P0827700F 21/Y/312036                  500,00 €  2103003237 73 
Ajuntament de Taradell P0827800D 21/Y/312035               2.750,00 €  2103003237 74 
Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 21/Y/312034                  500,00 €  2103003237 75 
Ajuntament de Tavertet P0828000J 21/Y/312033                  500,00 €  2103003237 76 
Ajuntament de Teià P0828100H 21/Y/312032               2.750,00 €  2103003237 77 
Ajuntament de Tiana P0828200F 21/Y/312031               2.750,00 €  2103003237 78 
Ajuntament de Tona P0828300D 21/Y/312030               2.750,00 €  2103003237 79 
Ajuntament de Torrelavit P0828700E 21/Y/312029               1.000,00 €  2103003237 80 
Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 21/Y/312028               1.000,00 €  2103003237 81 
Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat P0828900A 21/Y/312027               2.750,00 €  2103003237 82 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 21/Y/312026               2.750,00 €  2103003237 83 
Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 21/Y/312025               1.000,00 €  2103003237 84 
Ajuntament de Vallcebre P0829300C 21/Y/312024                  500,00 €  2103003237 85 
Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 21/Y/312023               1.000,00 €  2103003237 86 
Ajuntament de Vallromanes P0829700D 21/Y/312022               1.000,00 €  2103003237 87 
Ajuntament de Veciana P0829800B 21/Y/312021                  500,00 €  2103003237 88 
Ajuntament de Vilada P0830000F 21/Y/312020                  500,00 €  2103003237 89 
Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 21/Y/312019               2.750,00 €  2103003237 90 
Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 21/Y/312018                  500,00 €  2103003237 91 
Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 21/Y/312017                  500,00 €  2103003237 92 
Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 21/Y/312016               2.750,00 €  2103003237 93 
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Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21/Y/312015               2.750,00 €  2103003237 94 
Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 21/Y/312014               1.000,00 €  2103003237 95 
Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 21/Y/312013                  500,00 €  2103003237 96 
Ajuntament del Bruc P0802500I 21/Y/312012               1.000,00 €  2103003237 97 
Ajuntament del Brull P0802600G 21/Y/312011                  500,00 €  2103003237 98 
Ajuntament del Papiol P0815700J 21/Y/312010               1.000,00 €  2103003237 99 
Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 21/Y/312009               1.000,00 €  2103003237 100 
Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort P0818100J 21/Y/312008               1.000,00 €  2103003237 101 

Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola P0816100B 21/Y/312007               1.000,00 €  2103003237 102 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 21/Y/312006                  500,00 €  2103003237 103 
Ajuntament d'Òdena P0814200B 21/Y/312005               1.000,00 €  2103003237 104 
Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 21/Y/312004               1.000,00 €  2103003237 105 
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 21/Y/312003               1.000,00 €  2103003237 106 
Ajuntament d'Olivella P0814700A 21/Y/312002               1.000,00 €  2103003237 107 
Ajuntament d'Olost P0814800I 21/Y/312001               1.000,00 €  2103003237 108 
Ajuntament d'Olvan P0814300J 21/Y/312000                  500,00 €  2103003237 109 
Ajuntament d'Orís P0814900G 21/Y/311999                  500,00 €  2103003237 110 
Ajuntament d'Oristà P0815000E 21/Y/311998                  500,00 €  2103003237 111 
Ajuntament d'Orpí P0815100C 21/Y/311997                  500,00 €  2103003237 112 
Ajuntament d'Òrrius P0815200A 21/Y/311996                  500,00 €  2103003237 113 
Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 21/Y/311995               1.000,00 €  2103003237 114 
Entitat Municipal Descentralitzada 
de Bellaterra P0800249E 21/Y/311994               1.000,00 €    

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Sant Martí de Torroella P0800043B 21/Y/311993                  500,00 €    
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit 2021 
(EUR) 

Operació 
comptable Posició 

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Sant Miquel de Balenyà P0800314G 21/Y/311992               1.000,00 €    

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix P0800003F 21/Y/311991               2.750,00 €    

  Import total   270.000,00 €   
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Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 29 de juliol de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 460/2021, segons 
el detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar 
disponible i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que 
corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari. 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  Posició  
G/80200/34100/46288 5.250,00 € 2102900679 1 

     5.250,00 €  
 
APROVAR l’autorització de la despesa total de cinc mil dos-cents cinquanta euros 
(5.250,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària que s’indica en el present acord, 
com a conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens 
beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el present 
acord: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 
G/80200/34100/46888 5.250,00 € 

 5.250,00 € 
 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de dos-cents setanta mil euros 
(270.000,00 €) a càrrec de les aplicacions del pressupost que s’indiquen en el present 
acord, i segons la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2021: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 
G/80200/34100/46288 264.750,00 €  

G/80200/34100/46888    5.250,00 € 
Es condiciona a la regularització 
comptable aprovada en l’acord 
anterior 

 270.000,00 €  
 
Quart. 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: 
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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 el 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. 
 

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. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros consisteix, 

d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en 
una explicació de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la 
presentació de memòries ni formularis tècnics. 

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

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. 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. 

 
2.9. 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 
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de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. 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. 

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

directes imputades. 
 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.13. 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. 

 
2.14. 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. 

 
2.15. 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. 

 
2.16. 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 
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d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. 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. 
 

2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.19. 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 

 
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, 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. 
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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. 

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. 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).” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 




