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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2021 

 
El 14 d’octubre de 2021, a les 11 hores i 5 minuts, 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), i amb els 
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Pere Pons i 
Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-
CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor 
Cantador (PSC-CP), senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), , senyor Rubén Guijarro 
Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i 
Canales (JUNTS), i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors 
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Celestino Corbacho Chaves (Cs). 
 
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), la vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), els diputats 
senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), 
Xavier Garcia Albiol (PP), i les diputades senyores Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i 
Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
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. 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de setembre de 2021. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

liquidació definitiva dels ajuts del “Programa complementari de millora de camins 
municipals” del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de 
justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, per 
un import de 506.245,34 € (Exp. núm. 2016/0005360). 

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

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5 del 
“Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa 2018” del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de 
justificació fins el 18 de gener de 2021, per un import total de 268.941,30 € (Exp. 
núm. 2018/0009786). 

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

reajustament de la despesa de diversos ajuts econòmics pluriennals del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/0015078).  

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

dels informes de seguiment del pressupost per programes del 2n trimestre de 
l’any 2021 (Exp. núm. 2020/0010907). 

 
Caixa de Crèdit 
 
6. CANET DE MAR. 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 Canet de Mar, per a finançar l'actuació local “Rehabilitació de 
l'edifici la Masoveria”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018307). 

 
7. CORBERA DE LLOBREGAT. 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 Corbera de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Projectes 
remodelació via pública 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0018826). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Martorell, 
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per a finançar l'actuació local “Reforma edifici allotjament maquinistes estació 
tren de Martorell”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018794). 

 
9. NAVARCLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Navarcles, 
per a finançar l'actuació local “Const. nou edifici esportiu a la piscina IV”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018692). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Òdena, per 
a finançar l'actuació local “Finançament inversions en obra 2021”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018457). 

 
11. RODA DE TER. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Roda de 
Ter, per a finançar l'actuació local “Obres d'urbanització c/Verge del Sòl del Pont 
1a. Fase”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018465). 

 
12. SANT MARTÍ DE TOUS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.642,45 €, a 
l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, per a finançar l'actuació local 
“Desenvolupament de la zona esportiva de Sant Martí de Tous”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0019119).  

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Taradell, 
per a finançar l'actuació local “Inversions en obres i instal·lacions 2021”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018543). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Torelló, 
per a finançar l'actuació local “Inversió en obra 2021”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018737). 

 
15. TERRASSA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
per a finançar l'actuació local “Inversió en obra 2021”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0013949). 

 
16. TORRE DE CLARAMUNT, LA. Dictamen pel qual es proposa per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, per a finançar l'actuació local “Piscina 
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Torresport”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018408). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
17. CASTELLBELL I EL VILAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 5.805,11 €, a l'Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018360).  

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

concedir una subvenció, per import 42.608,70 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0017500).  

 
19. MOLINS DE REI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 44.320,32 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018468).  

 
20. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 5.431,41€, a l'Ajuntament de Navarcles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018684).  

 
Subdirecció d’Edificació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte de condicionament de magatzem i serveis al local del Bibliobús 
de Berga”, amb un pressupost total 131.349,89 €, IVA inclòs, i sotmetre’l a 
exposició pública per un període de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà 
de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (Exp. núm. 2020/0017838). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Arranjament i millora paisatgística de la rotonda situada a la sortida de la C-32 a 
Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar a l’encreuament amb la carretera 
BV-5023, TM Premià de Dalt” (Exp. núm. 2020/11050). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició presentat per l’entitat Els Cingles de la Besa SAT, contra 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 17 de 
desembre de 2020, de desestimació de la sol·licitud de subvenció (Exp. núm. 
2019/18750). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, per a la promoció 
turística de la Destinació Barcelona sostenible i responsable i la gestió de 
l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió, 2021 (Exp. núm. 
2021/18102).  

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 28 
de febrer de 2019 modificat per acord de la Junta de Govern de 9 de gener de 
2020 relatiu als nous convenis de col·laboració tipus per a la gestió integrada de 
la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona de les 
biblioteques municipals i aprovar el Text refós d’aquests convenis que incorporen 
els canvis introduïts (Exp. núm. 2019/0003127).  

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Centre Obert Joan 
Salvador Gavina, amb NIF G08667479, contra l'acord de la Junta de Govern, de 
data 29 de juliol de 2021, que aprovà la concessió de subvencions en el marc de 
la convocatòria núm. 202120205120012303 (Exp. núm. 2021/0002193). 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l'any 2021 (Exp. 
núm. 2021/5853). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de setembre de 2021.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 30 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, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts del “Programa complementari de millora de 
camins municipals” del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de 
justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, per 
un import de 506.245,34 € (Exp. núm. 2016/0005360).- 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 9 de juny de 2016 

va aprovar, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el Programa 
complementari de millora de camins municipals, el seu règim regulador i la 
convocatòria per a la concessió d'ajuts (AJG 229/16). El mateix òrgan, en data 10 
de novembre de 2016, va resoldre el procediment per a la concessió dels ajuts 
(AJG 567/16). 

 
2. El programa té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de 

la realització d'obres de millora dels camins municipals d’ús públic per part dels 
ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona. 

 
3. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable és la Gerència de 

Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
4. El pressupost màxim amb què es va dotar el programa és d'onze milions dos 

cents-mil euros, per a tot el mandat 2016-2019, a raó de dos milions vuit cents-mil 
euros anuals inicials durant el 2016, 2017, 2018 i 2019. 

 
5. D’acord amb l’article 27.1 del règim del programa, pels ajuts que s'imputaven al 

pressupost de la Diputació de l'any 2019, el termini d’execució començava l'1 de 
gener de 2016 i concloïa el 15 d'octubre del 2020. El termini de justificació 
finalitzava el 15 d'octubre de 2020. Per la seva part, alguns ajuts periodificats 
inicialment a l’anualitat 2018 van veure ampliat el termini d’execució i de 
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justificació de les actuacions fins el 15 d’octubre de 2020 (D11592/19 i 
D14567/19). 

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

del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19. Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial decret 537/2020, de 22 
de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i diverses 
mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. Posteriorment, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, va 
modificar el termini resultants de la represa del còmput per establir, per a tots 
aquells ajuts que tenien com a termini d’execució i de justificació el 15 d’octubre 
de 2020, el nou termini de 15 de novembre de 2020 (AJG 335/20). 

 
7. El 13 de desembre de 2020, per decret de la Presidència de la Diputació, alguns 

ajuts amb termini fins el 15 de novembre de 2020 van veure ampliat novament el 
seu termini d’execució i de justificació fins el 31 de desembre de 2020 
(D12705/20). 

 
8. Vist l’article 35 “Audiència i tancament de la convocatòria” del règim del programa, 

que estableix: 
 

“Article 35. Audiència i tancament de la convocatòria 
 

1. Transcorregut el termini de justificació, el centre gestor ha de requerir als destinataris 
per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les justificacions 
pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la 
revocació de l'ajut. 

 
2. Un cop transcorregut el termini de requeriment, per decret de la Presidència de la 

Diputació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència 
de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
3. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels ajuts no justificats. 
 
4. Respecte la liquidació definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú, 
en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació i també s’ha 
de publicar en el Tauler d’anuncis electrònic.” 

 
9. Una vegada transcorreguts els terminis màxims de justificació de 15 de novembre 

de 2020 i de 31 de desembre de 2020, per decret de la Presidència de la 
Diputació de data 29 de juny de 2021 es va aprovar la liquidació provisional 
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d’aquests ajuts; i es va habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, a 
comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els ens esmenessin la 
justificació pendent, així com també per tal d’al·legar el que s’estimés pertinent, 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no 
justificats (D 6979/21). 

 
10. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB d’1 de juliol de 

2021. Havent transcorregut el període d’audiència, i de conformitat amb l’informe 
emès pel centre gestor en data 31 d’agost de 2021, que s’incorpora a l’expedient, 
es constata el següent: 

 
 L’Ajuntament de Sentmenat ha presentat la justificació durant el període 

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

 
 Existeixen ajuts, relacionats a l’acord tercer del present dictamen, que no s’han 

justificat, o que s’han justificat parcialment, i als quals els destinataris tampoc 
no han renunciat; per tant, s’han de revocar, totalment o parcialment. 

 
11. En base a l’anterior, cal procedir a l’aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts 

del Programa complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins el 15 de novembre de 
2020 i fins el 31 de desembre de 2020. 

 
12. S’assenyala que l’aprovació de les revocacions comporta el corresponent 

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

 
13. Per últim, cal posar de manifest que amb la tramitació del present acte queda 

tancat i liquidat definitivament el Programa complementari de millora de camins 
municipals, aprovat en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
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Fonaments de dret 
 
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments 
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de desembre de 2019, i 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, 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 núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de 
juliol de 2021, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la 
creació de programes complementaris, el seu règim, així com aprovar la seva 
liquidació definitiva, 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 dels ajuts del Programa complementari de 
millora de camins municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini 
de justificació fins el 15 de novembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, i, en 
conseqüència, acceptar la justificació i aprovar les revocacions que s’indiquen en els 
acords següents, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor. 
 
Segon. ACCEPTAR la justificació de despeses del Programa complementari de 
millora de camins municipals que s’indica en aquest acord i procedir al pagament 
pendent, en haver acreditat l’ens destinatari, durant el període d’audiència previst en el 
règim del programa, que les despeses justificades s’han executat en termini i 
correctament: 
 

Ens 
destinatari NIF ens Actuació Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import justificat 
en audiència 

(EUR) 

Import que es 
proposa acceptar 

i pagar (EUR) 

Ajuntament 
de Sentmenat P0826700G 

Arranjament 
camí Serra 

Barona 
16/X/230286 49.652,86 1.815,00 1.815,00 

 
Tercer. APROVAR les revocacions, parcials o per la totalitat, dels ajuts concedits en el 
marc del Programa complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 que s’indiquen en aquest acord, per manca de justificació 
total o parcial: 
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Ens 
destinatari NIF Ens Actuació  Codi XGL  

Import 
concedit 

(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament de 
valor negatiu, si 

escau 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament 
d'Aiguafreda P0801400C 

Millora de camins 
situats en sòl no 
urbà del terme 

municipal 
d'Aiguafreda 

16/X/230513 44.112,58 355,98 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
d'Alella P0800300F 

L'ARRANJAMENT 
DEL CAMI 

MUNICIPAL CAMI 
DEL MIG 

(ALELLA-EL 
MASNOU) 

16/X/230510 46.597,98 12.760,33 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 

Millora del camí 
de Canet, Camí 
del Corral, Camí 

del Pollastre i 
Camí del Remei 

16/X/230348 38.627,17 38.627,17 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Balsareny P0801800D 

ARRANJAMENT 
DEL CAMI 

LOCAL DEL PLA 
DE VILAMAJOR 

ENTRE BP-4313 I 
LA BV-4401 I LA 

RABEIA 

16/X/230504 46.283,24 1.517,55 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Carme P0804700C 

ESECUCIÓ 
MATERIAL 

D'UNA PASSERA 
PEL CAMÍ DE LA 

RIERA DE 
CARME 

16/X/230372 46.839,02 8.295,67 2103901063 G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Cervelló P0806700A 

TREBALLS DE 
MILLORA DE 

VARIS CAMINS 
DEL MUNICIPI 
DE CERVELLÓ 

16/X/230478 45.177,85 45.177,85 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Collbató P0806800I 

Actuacions de 
manteniment i 

millora als camins 
de Collbató 

16/X/230481 43.715,00 43.715,00 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Gavà P0808800G 

Programa 
complementari de 
millora de camins 
municipals a Gavà 

16/X/230275 45.569,17 45.569,17 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 

ARRANJAMENT I 
MILLORA DE 
DIVERSOS 

CAMINS 
PÚBLICS AL 
MUNICIPI DE 

GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

16/X/230349 46.913,57 10.237,23 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens 
destinatari NIF Ens Actuació  Codi XGL  

Import 
concedit 

(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament de 
valor negatiu, si 

escau 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament de 
Martorell P0811300C 

Adequació dels 
camins del 

repetidor i del 
canal Sedó 

16/X/230468 5.868,03 5.765,18 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Matadepera P0811900J Millora de camins 

de Matadepera 16/X/230442 33.906,95 33.906,95 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 

Arranjament de 
dos camins de 
Monistrol de 

Calders 

16/X/230436 45.373,51 45.373,51 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 
Arranjament del 

ferm del Camí del 
Riu 

16/X/230439 25.965,99 25.965,99 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 

Condicionament i 
millora de camins 

municipals 
16/X/230491 47.058,74 47.058,74 

Saldo no 
incorporat al 

pressupost 2021 
G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 

Millores a camins 
locals d'ús públic 
del municipi de 

Montseny 

16/X/230435 46.623,23 0,28 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Pallejà P0815600B 

Arranjament i 
millora del camí 

del Forn de 
Pallejà 

16/X/230418 43.858,70 43.858,70 2103901062 G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H 

Programa 
complementari de 
millora de camins 

municipals 

16/X/230417 43.953,37 3.602,18 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Sabadell P0818600I 

Millora i 
condicionament 

de trams de 
camins (Camí vell 
de Polinyà i Camí 
de Serra Barona) 

16/X/230273 44.199,53 6.064,70 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 

Millora de camins 
municipals a Sant 

Celoni 
16/X/230279 47.942,38 6.989,93 

Saldo no 
incorporat al 

pressupost 2021 
G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C Reparacions al 
Camí del Maset  16/X/230465 45.491,08 42,32 

Saldo no 
incorporat al 

pressupost 2021 
G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 

Arranjament del 
camí 

d'interconnexió de 
les urbanitzacions 
de La Conreria i 
Mas Llombart 

16/X/230327 47.380,64 47.380,64 2103901064 G/50100/45302/76261 
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Ens 
destinatari NIF Ens Actuació  Codi XGL  

Import 
concedit 

(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR) 

Op. Compt. 
d'ajustament de 
valor negatiu, si 

escau 

Aplicació 
pressupostària  

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

ADEQUACIÓ I 
MILLORA 
CAMINS 

MUNICIPALS DE 
SANT QUINTÍ DE 

MEDIONA 

16/X/230295 46.743,15 33.980,07 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

Ajuntament de 
Tavertet P0828000J 

Reparació i 
millora de la xarxa 
de camins públics 

en sòl no 
urbanitzable al 

municipi de 
Tavertet 

16/X/230302 45.764,84 0,20 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2021 

G/50100/45302/76261 

   
 

 
506.245,34 

   
Quart. REDUIR en noranta-nou mil cinc-cents trenta-cinc euros i un cèntim (99.535,01 
euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de l’aplicació G/50100/45302/76261 
del vigent pressupost corporatiu. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo 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. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 35.4 del règim del 
Programa complementari de millora de camins municipals, 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 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic i procediment administratiu comú, en tractar-se d’actes 
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 

 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 a 5 del 
“Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua 
en baixa 2018” del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de 
justificació fins el 18 de gener de 2021, per un import total de 268.941,30 € (Exp. 
núm. 2018/0009786).- 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 19 de juliol de 

2018, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el 
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Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa 2018, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos (AJG 317/18). 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre 

de 2018, va aprovar la resolució del procediment de concessió d’ajuts de les línies 
1 a 5 del programa, per un import total de 3.865.289,45 euros (AJG 638/18). 

 
3. D’acord amb l’article 28 del règim del programa, per als ajuts de les línies 1 a 5 

s’establia com a termini d’execució el període comprès entre l’1 de gener de 2018 
i el 31 d’octubre del 2019. El termini de justificació finalitzava el 15 de novembre 
de 2019. 

 
4. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 12384/19, de data 

5 de novembre 2019, es van ampliar els terminis d’execució i justificació d’alguns 
ajuts, bé fins el 31 de desembre de 2019 i 31 de gener de 2020, respectivament, 
bé fins el 30 de setembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2020, respectivament. 

 
5. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins el 15 de 

novembre de 2019 i fins el 31 de gener de 2020 es va aprovar per Decret de la 
Presidència de la corporació núm. 1282/2020, de 18 de febrer de 2020. L’anunci 
d’aquesta resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) el 21 de febrer de 2020. En data 30 de juny de 2021 es va 
aprovar la liquidació definitiva d’aquets ajuts (AJG 358/21). 

 
6. Van quedar exclosos de les esmentades liquidacions els ajuts que, per l’esmentat 

Decret núm. 12384/19, van veure ampliat el seu termini de justificació fins el 31 
d’octubre de 2020. 

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

del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i 
va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19. Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial decret 537/2020, de 22 
de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i diverses 
mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. En conseqüència, es van 
addicionar 79 dies naturals als terminis d’execució i de justificació que finalitzaven 
el 30 de setembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2020, respectivament, resultant 
com a nous terminis d’execució i justificació el 18 de desembre de 2020 i el 18 de 
gener de 2021, respectivament. 

 
8. Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret de la 

Presidència de la Diputació núm. 6978/2021, de 29 de juny de 2021, es va aprovar 
la liquidació provisional d’aquests ajuts; i es va habilitar un període d’audiència de 
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els 
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ens destinataris al·leguessin el que s’estimés pertinent i/o presentessin la 
justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la 
revocació dels ajuts. 

 
9. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB d’1 de juliol de 

2021. Havent transcorregut el període d’audiència, i de conformitat amb l’informe 
emès pel centre gestor en data 30 de setembre de 2021, que s’incorpora a 
l’expedient, es constata el següent: 

 
 L’Ajuntament de Rajadell va presentar la justificació de despeses el 16 de 

desembre de 2020, per tant, dins de termini. Aquesta justificació va ser objecte 
de diferents requeriments d’esmena per part del centre gestor fins a la seva 
validació el 14 de gener de 2021. De la justificació presentada només es van 
poder pagar 9.752,79 euros corresponents al saldo incorporat a l’exercici de 
2021. Per la resta de l’ajut, 35.247,21 euros, cal reconèixer el crèdit i tornar a 
autoritzar i disposar la despesa, per tal que es pugui procedir al pagament. 

 Existeixen ajuts, relacionats en l’acord quart del present dictamen, als quals els 
ens destinataris han renunciat, bé totalment, bé parcialment; per tant, s’han 
d’acceptar aquestes renúncies. 

 Existeixen ajuts, també relacionats en l’acord quart del present dictamen, que 
no s’han justificat, o que s’han justificat parcialment, i als quals els destinataris 
tampoc no han renunciat; per tant, s’han de revocar, totalment o parcialment. 

 
10. En base a l’anterior, cal procedir a l’aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts 

atorgats en el marc de les línies 1 a 5 del Programa complementari per a 
l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018 amb termini de 
justificació fins el 18 de gener de 2021. 

 
11. Respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit, aquesta Direcció de 

Serveis de Cooperació Local ha comprovat que el crèdit s’ha incorporat a 
l’aplicació pressupostària G/90100/17210/76262 de l’exercici corrent; així com 
també que existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’anterior 
exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
dret. 

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

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

 
13. Per últim, cal posar de manifest que amb la tramitació del present acte queda 

tancat i liquidat definitivament el Programa complementari per a l’execució 
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, aprovat en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, sobre la declaració del desistiment i la 
renúncia. 

 
2. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació 

de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicada en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, i 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, 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 núm. 7785/21, 
de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 2021, que atribueix a la 
Junta de Govern la competència per aprovar la creació de programes 
complementaris, el seu règim, així com aprovar la seva liquidació definitiva, 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 dels ajuts atorgats en el marc de les línies 1 
a 5 del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua 
en baixa 2018 amb termini de justificació fins el 18 de gener de 2021, i, en 
conseqüència, aprovar el reconeixement de crèdit, acceptar les renúncies i aprovar les 
revocacions que s’indiquen en els acords següents, d’acord amb l’informe emès pel 
centre gestor. 
 
Segon. APROVAR un reconeixement de crèdit per import total de trenta-cinc mil dos-
cents quaranta-set euros i vint-i-un cèntims (35.247,21 euros) per fer front a les 
despeses justificades del Programa complementari per a l’execució d’actuacions 
d’abastament d’aigua en baixa 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, a 
favor d’un ens beneficiari d’ajut. 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-cinc mil dos-cents quaranta-
set euros i vint-i-un cèntims (35.247,21 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/90100/17210/76262 de l’exercici 2021, segons el detall següent: 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens local NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
autoritzat i 
disposat 
(import 

justificat 
pendent de 
pagament) 

(EUR) 

Operació 
comptable 

“AD” 

Ajuntament 
de Rajadell P0817700H 

Memòria valorada per a la 
renovació de xarxa de 

Rajadell 
18/X/263313 45.000,00 35.247,21 2103002759 

 
Quart. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, parcials o per la totalitat, 
dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5 del Programa complementari per a 
l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018 següents:
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 
Import 

renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària Motivació 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 

Renovació de la 
Xarxa aigua 
potable dels 

carrers Olivera i 
Vell 

18/X/263344 45.000,00 Revocació 45.000,00 2103901032 G/90100/17210/76262 Manca de 
justificació. 

Ajuntament de 
Borredà P0802400B 

Substitució d'una 
canonada de 

subministrament 
d'aigua a "El 

Rocal" 

18/X/263362 16.993,27 Renúncia 7,21 
Saldo no 

incorporat al 
2021 

G/90100/17210/76262   

Ajuntament de 
Calders P0803400A Renovació Xarxa 

Calders 18/X/263331 45.000,00 Renúncia 110,54 2103901033 G/90100/17210/76262   

Ajuntament de 
Granera P0809400E 

Sectorització de 
la xarxa de 

Granera 
18/X/263312 75.000,00 Renúncia 404,43 

Saldo no 
incorporat al 

2021 
G/90100/17210/76262   

Ajuntament de 
la Pobla de Lillet P0816500C 

Renovació de la 
xarxa d'aigua 
potable de la 

Pobla de Lillet 

18/X/263334 45.000,00 Renúncia 18.317,81 2103901034 G/90100/17210/76262   

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 

Renovació de la 
xarxa 

d'abastament en 
baixa de 

l'Ametlla del 
Vallès 

18/X/263322 45.000,00 Renúncia 45.000,00 2103901035 G/90100/17210/76262   
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 
Import 

renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària Motivació 

Ajuntament de 
l'Espunyola P0807700J 

Millora de la 
xarxa de 

distribució 
d'aigua potable a 
diverses masies 

del terme 
municipal de 
l'Espunyola 

18/X/263352 35.474,86 Renúncia 709,50 2103901039 G/90100/17210/76262   

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 

Programa 
complementari 
per l'execució 
d'actuacions 
d'abastament 

d'aigua en baixa 
2018 

18/X/263333 45.000,00 Renúncia 27,41 2103901155 G/90100/17210/76262   

Ajuntament de 
Navàs P0814000F 

Renovació de la 
xarxa de plom i 
fibrociment del 
C/ Sant Josep i 

del Passeig 
Ramon Vall 

18/X/263329 45.000,00 Renúncia 281,81 
Saldo no 

incorporat al 
2021 

G/90100/17210/76262   

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 

del Grau 
P0819800D 

Renovació de la 
xarxa antiga del 
sector Roc Llarg 

de Sant 
Bartomeu del 
Grau. Fase 2 

18/X/263349 45.000,00 Renúncia 9.793,18 2103901036 G/90100/17210/76262   
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Estat 
Import 

renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Aplicació 
pressupostària Motivació 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
P0822600C 

Substitució de la 
xarxa d'aigua i 
reposició del 

ferm de paviment 
del carrer de les 

Eixides Altes. 

18/X/263315 39.737,40 Renúncia 5.000,00 
Saldo no 

incorporat al 
2021 

G/90100/17210/76262   

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 

Connexió del 
ramal 

d'abastament del 
nucli de 

Castelltallat als 
nuclis de Salo i 

Coaner 

18/X/263372 52.500,00 Revocació 0,20 2103901037 G/90100/17210/76262 Manca de 
justificació. 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

i els Monjos 
P0825100A 

Programa 
complementari 
per a l'execució 

d'actuacions 
d'abastament 

d'aigua en baixa 
2018 

18/X/263307 75.000,00 Revocació 75.000,00 2103901154 G/90100/17210/76262 

Justificació 
incorrecta: la data 

de la factura, 
05/07/21, no 

compleix amb els 
terminis de la 

convocatòria que 
són 18/12/20 i 
18/01/21 per 

executar i justificar, 
respectivament. 

Ajuntament de 
Tagamanent P0827600H 

Telecontrol de la 
xarxa 

d'abastament 
d'aigua del 
municipi de 

Tagamanent 

18/X/263309 74.734,21 Renúncia 69.289,21 2103901038 G/90100/17210/76262   

      268.941,30    
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Cinquè. REDUIR en dos-cents seixanta-tres mil dos-cents quaranta-set euros i 
vuitanta-cinc cèntims (263.247,85 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec 
de l’aplicació G/90100/17210/76262 del vigent pressupost corporatiu. 
 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions, i en el Registre de subvencions i ajuts 
de Catalunya (RAISC). 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 35.3 del règim del 
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 
2018, 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 59.6 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu 
comú, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reajustament de la despesa de diversos ajuts econòmics pluriennals del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/0015078).- 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 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 
núm. 5/20). 

 
2. El 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va dictar la 

resolució definitiva del procediment de concessió dels ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva del catàleg citat (AJG núm. 331/20). 

 
3. En l’annex 2 d’aquesta resolució s’incorpora la distribució dels ajuts de caràcter 

pluriennal amb execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. 
D’acord amb el que preveu l’article 29.1 a.2 de l’Acord de la Junta de Govern indicat 
a l’apartat 1, la primera justificació voluntària es podia efectuar fins al 15 de 
novembre de 2020 i la segona justificació voluntària entre el 2 de gener de 2021 i el 
15 de novembre de 2021. La justificació final correspon efectuar-la entre el 2 de 
gener de 2022 i el 31 de març de 2022. 

 
4. Diversos ens destinataris han presentat una sol·licitud de reajustament de la 

proposta de despesa de caràcter pluriennal que incorpora en l’annex 2 de la 
resolució citada. 
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5. L’Oficina d’Habitatge adscrita a l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals ha emès 
un informe, de 8 d’abril de 2021, favorable al reajustament de la despesa de les 
sol·licituds que s’han presentat i que figuren a l’annex d’aquest informe, el qual 
s’incorpora a l’expedient. 

 
6. Atès que es considera oportú garantir l’execució de les actuacions i la satisfacció de 

l’interès públic, es proposa estimar les sol·licituds de reajustament presentades. 
 

Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquest acte, d’acord amb 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, modificat pels 
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, és 
competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c), atès que li correspon 
aprovar el Catàleg de serveis, el seu règim, la convocatòria, així com els recursos 
consistents en ajuts econòmics. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, es proposa a la Junta de Govern que, 
per delegació de la Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR el reajustament de la despesa dels ajuts econòmics pluriennals del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 que s’indiquen en aquest acord, 
sense que aquest reajustament impliqui una modificació de l’import concedit total: 
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Ens 
destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Import 
2020 

inicial 
(EUR) 

Import 
2021 

inicial 
(EUR) 

Import 
2020 
final 

(EUR) 

Import 
2021 final 

(EUR) 

Op. 
comptable 

d'ajustament 
de valor 
negatiu 

import 2020 

Op. 
comptable 

nou AD 
import 
2021 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de Sora P0827200G 

REHABILITACIÓ 
HABITATGE 

SOCIAL 
20/Y/287954 79.900,00 39.950,00 39.950,00 9.505,76 70.394,24 2103900381 2103001094 Oficina 

d'Habitatge 

Ajuntament 
de Subirats P0827300E 

Reforma de 
l'habitatge antiga 

escola de 
mestres a Can 

Rossell per 
adequar-lo a 
habitatges 

socials 

20/Y/287973 77.700,00 38.850,00 38.850,00 14.129,33 63.570,67 2103900380 2103001093 Oficina 
d'Habitatge 

Ajuntament 
de 

Vallcebre 
P0829300C 

POLÍTIQUES 
D'HABITATGE 

SOCIAL A 
VALLCEBRE 

20/Y/287960 80.000,00 40.000,00 40.000,00 34.213,86 45.786,14 2103900379 2103001092 Oficina 
d'Habitatge 

    237.600,00 118.800,00 118.800,00 57.848,95 179.751,05     
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Segon. REDUIR la despesa disposada corresponent a l’import 2020 incorporat com a 
romanent al pressupost de l’exercici 2021, com a conseqüència del reajustament de la 
despesa aprovat en l’acord primer del present acte, en la quantia total de seixanta mil 
nou-cents cinquanta-un euros i cinc cèntims (60.951,05 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/76280 del vigent pressupost corporatiu. 
 
Tercer. REDUIR l’autorització de despesa aprovada, com a conseqüència del 
reajustament de la despesa aprovat en l’acord primer del present acte, en la quantia 
total de seixanta mil nou-cents cinquanta-un euros i cinc cèntims (60.951,05 €), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/50300/15100/76280 del vigent pressupost 
corporatiu, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en l’acord 
segon. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil nou-cents cinquanta-un 
euros i cinc cèntims (60.951,05 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50300/15100/76280 del vigent pressupost corporatiu, d’acord amb la distribució que 
consta en l’acord primer. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
dels informes de seguiment del pressupost per programes del 2n trimestre de 
l’any 2021 (Exp. núm. 2020/0010907).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 

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

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

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

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

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

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

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

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

òrgans de govern, determina: 
 

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

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

 
L’adopció d’aquesta proposta de dictamen és competència de la Presidència delegada 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, publicat al BOPB en data 19/12/2019.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Únic. RESTAR assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del segon trimestre de l’any 2021 que s’incorpora a l’expedient.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(f85271fdbc49ea259ded) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor     Francisco Javier Martínez           27/09/2021, 17:55 

    de Morentin López (SIG) 
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6.- 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 Canet de Mar, per a 
finançar l'actuació local “Rehabilitació de l'edifici la Masoveria”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018307).- 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 Canet de Mar va presentar en data 20 setembre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Rehabilitació de l'edifici la Masoveria” 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 Canet de Mar 
Actuació:  “Rehabilitació de l'edifici la Masoveria” 
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: 00075/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.09.2021 (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. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Canet de Mar.” 
 
7.- 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 Corbera de Llobregat, 
per a finançar l'actuació local “Projectes remodelació via pública 2021”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018826).- 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 Corbera de Llobregat va presentar en data 28 setembre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projectes remodelació via pública 2021” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Corbera de Llobregat 
Actuació:  “Projectes remodelació via pública 2021” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.390,18 EUR 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Anualitats:  10 
Referència: 00085/2021 
* 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 Corbera de Llobregat.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Martorell, per a 
finançar l'actuació local “Reforma edifici allotjament maquinistes estació tren de 
Martorell”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018794).- 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 Martorell va presentar en data 28 setembre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Reforma ed. allotjament maquinistes estació tren” 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). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
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. 

 
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:  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
Ens local:  Ajuntament de Martorell 
Actuació:  “Reforma ed. allotjament maquinistes estació 

tren” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00084/2021 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Martorell.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Navarcles, per a 
finançar l'actuació local “Const. nou edifici esportiu a la piscina IV”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018692).- 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 Navarcles va presentar en data 27 setembre 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Const. nou edifici esportiu a la piscina IV” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Navarcles 
Actuació:  “Const. nou edifici esportiu a la piscina IV” 
Import crèdit:  200.000,00EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00082/2021 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Navarcles.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Òdena, per a finançar 
l'actuació local “Finançament inversions en obra 2021”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018457).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L'Ajuntament d'Òdena va presentar en data 21 setembre 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Finançament inversions obra 2021” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

Ens local:  Ajuntament d'Òdena 
Actuació:  “Finançament inversions obra 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00078/2021 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Òdena.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Roda de Ter, per a 
finançar l'actuació local “Obres d'urbanització c/Verge del Sòl del Pont 1a. Fase”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018465).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Roda de Ter va presentar en data 21 setembre 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Obres d'urb. c/ Verge del Sòl del Pont 1a. fase ” 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 Roda de Ter 
Actuació:  “Obres d'urb. c/ Verge del Sòl del Pont 1a. 

fase ” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00080/2021 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
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Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Roda de Ter.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.642,45 €, a l'Ajuntament de Sant Martí de 
Tous, per a finançar l'actuació local “Desenvolupament de la zona esportiva de 
Sant Martí de Tous”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0019119).- 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 Martí de Tous va presentar en data 1 octubre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Desenvolupament de la zona esportiva de 
Sant Martí de Tous” 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Martí de Tous 
Actuació:  “Desenvolupament de la zona esportiva de 

Sant Martí de Tous” 
Import crèdit:  180.642,45 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.467,24 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00089/2021 
* 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vuitanta mil sis-cents 
quaranta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims (180.642,45 €) 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 Martí de Tous.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Taradell, per a 
finançar l'actuació local “Inversions en obres i instal·lacions 2021”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018543).- 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 Taradell va presentar en data 22 setembre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Inversions en obres i instal.lacions 2021” la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (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 Taradell 
Actuació:  “Inversions en obres i instal.lacions 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00081/2021 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Taradell.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Torelló, per a finançar 
l'actuació local “Inversió en obra 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0018737).- 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 Torelló va presentar en data 27 setembre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Inversió en obra 2021” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la 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. 

 
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 Torelló 
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Actuació:  “Inversió en obra 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00083/2021 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Torelló.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Terrassa, per a 
finançar l'actuació local “Inversió en obra 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0013949).- 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 Terrassa va presentar en data 1 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Inversió en obra 2021” la qual compleix els requisits establerts, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents. 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Terrassa 
Actuació:  “Inversió en obra 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00057/2021 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Terrassa.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de la Torre de 
Claramunt, per a finançar l'actuació local “Piscina Torresport”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018408).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
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2. L'Ajuntament de la Torre de Claramunt va presentar en data 21 setembre 2021 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Piscina Torresport” 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. 
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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 la Torre de Claramunt 
Actuació:  “Piscina Torresport” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00077/2021 
* 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 dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 5.805,11 €, a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018360).- 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 Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

2. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar presentà en data 17/09/2021 una sol·licitud 
d'un préstec de 240.480,97 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 Castellbell i el Vilar. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 240.480,97 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 
240.480,97 euros amb una subvenció d’import de 5.805,11 euros. 
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Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 5.805,11 euros a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar 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 17/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 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).” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 42.608,70 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0017500).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Cubelles presentà en data 07/09/2021 una sol·licitud d'un préstec 

d’1.765.095,87 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 Cubelles. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.765.095,87 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 
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de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.765.095,87 euros amb una subvenció d’import de 42.608,70 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 42.608,70 euros a 
l'Ajuntament de Cubelles per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 07/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cubelles, 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).” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 44.320,32 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018468).- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Molins de Rei presentà en data 21/09/2021 una sol·licitud d'un 

préstec d’1.836.000,84 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 Molins de Rei. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.836.000,84 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 
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de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.836.000,84 euros amb una subvenció d’import de 44.320,32 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 44.320,32 euros a 
l'Ajuntament de Molins de Rei 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 21/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei, 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).” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 5.431,41€, a l'Ajuntament de Navarcles, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar 
les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018684).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Navarcles presentà en data 27/09/2021 una sol·licitud d'un préstec 

de 225.000,00 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 Navarcles. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 225.000,00 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 
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de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
225.000,00 euros amb una subvenció d’import de 5.431,41 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 5.431,41 euros a 
l'Ajuntament de Navarcles 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 27/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Navarcles, 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).” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
“Projecte de condicionament de magatzem i serveis al local del Bibliobús de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Berga”, amb un pressupost total 131.349,89 €, IVA inclòs, i sotmetre’l a exposició 
pública per un període de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data 
de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (Exp. 
núm. 2020/0017838).- 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 Gerència de Serveis de Biblioteques ofereix un servei bibliotecari itinerant per a 

municipis d’entre 300 i 3.000 habitants mitjançant una xarxa de bibliobusos. 
Actualment el bibliobús que dona servei a la zona de Berga està ocupant de 
manera provisional uns espais annexos a la Biblioteca municipal de la població 
esmentada. Per traslladar el bibliobús a un nou espai i retornar a la Biblioteca 
municipal l’espai ocupat, s’ha previst condicionar un local de què la Diputació de 
Barcelona disposa al municipi. 

 
2. Per donar resposta a aquesta necessitat s’ha redactat el “Projecte de 

condicionament de magatzem i serveis al local del bibliobús de Berga” 
(P20VR2379), que té per objecte condicionar una nau industrial del municipi com a 
magatzem del propi bibliobús, del fons bibliotecari i de materials, així com adequar-
la per a ubicar-hi oficines. 

 
3. El projecte de referència té un pressupost de 108.553,63 €, IVA exclòs, que més el 

21 % d’IVA per import de 22.796,26 €, resulta per un pressupost total 131.349,89 €, 
IVA inclòs, i conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut, 
que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
4. Cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposició pública per un període de 

trenta (30) dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions. 

 
5. En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació 

pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
6. L’anunci d’exposició al públic d’aquest projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i, una vegada l’aprovació inicial esdevingui definitiva, es 
podrà procedir a la tramitació de l’expedient de contractació corresponent. 

 
Fonaments de dret  
 
1. Els articles 235.2 b) i c) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament d’obres, activitats i serveis del 
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ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen que cal 
aprovar inicialment els projectes, fent-ne exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions. 

  
2. L’aprovació inicial esdevindrà definitiva en cas de no haver-hi cap reclamació o 

al·legació en el tràmit de la informació pública, amb la qual cosa es donarà 
compliment als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de 
la corporació. 

 
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 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 de 
2019, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificat per Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021, i núm. 
7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment el “Projecte de condicionament de magatzem i 
serveis al local del Bibliobús de Berga” (P20VR2379), amb un pressupost de 
108.553,63 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de 22.796,26 €, resulta 
per un pressupost total 131.349,89 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, 
l’Estudi bàsic de seguretat i salut, que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció. 
 
Segon. SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(5bac6cf19c55d159bf40) 
 
Perfil      Signatari     Data signatura 

ANNA FEU JORDANA / num:44063-9           05/07/2021, 19:07 
CARLOS GODOY BREGOLAT /           05/07/2021, 19:08 
num:53129-4 

Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Juan Carlos Fuertes Martínez           15/09/2021, 16:43 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Dalt, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Arranjament i millora paisatgística de la rotonda situada a la sortida 
de la C-32 a Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar a l’encreuament amb 
la carretera BV-5023, TM Premià de Dalt” (Exp. núm. 2020/11050).- 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 rotonda afectada es troba a la sortida del peatge de l’autopista C-32, sortida de 

Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar i va substituir un encreuament 
convencional amb la carretera BV-5023 l’any 2007. Amb una superfície de 950 m2 
i planta gairebé circular, presenta una superfície plana i amb un pendent mitjà del 
4,5 % amb el punt més alt a l’extrem NNO i el més baix al S. Compta amb una 
coberta de pedra volcànica, estesa sobre una malla sintètica per al control 
d’herbes adventícies; es troba delimitada per una vorera de llamborda de formigó 
en pendent i un bordó de formigó. Davant cada un dels accessos hi ha un senyal 
de indicatiu de circulació de rotonda. No hi ha cap mena de vegetació –tret de 
l’adventícia- ni altres estructures. 

 
2. Es pretén que aquesta rotonda jugui un paper de fita identificativa i constitueixi un 

punt focal diferenciat per millorar la seguretat de la circulació, tot alertant el 
conductor de la presència d’un punt singular a la seva ruta. 

 
3. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Premià de Dalt, beneficiari de 

l’actuació. 
 

4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
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Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Arranjament i millora 
paisatgística de la rotonda situada a la sortida de la C-32 a Premià de 
Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar a l’encreuament amb la carretera BV-5023, 
TM Premià de Dalt” en el qual es fa una proposta d’actuació per un import de 
138.317,58 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
5. 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. Un dels 
seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals. 

 
6. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BV-5023 de titularitat de Diputació fomentant que aquesta rotonda jugui un paper 
de fita identificativa i constitueixi un punt focal diferenciat per millorar la seguretat 
de la circulació, tot alertant el conductor de la presència d’un punt singular a la 
seva ruta. 

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Dalt 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. 

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

mesos i mig. 
 

9. 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. 

 
10. Es valora l’import de l’actuació en un total de 138.317,58 EUR (IVA inclòs), 

corresponents al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 
11. 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  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Dalt relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu “ARRANJAMENT I MILLORA PAISATGÍSTICA DE LA 
ROTONDA SITUADA A LA SORTIDA DE LA C-32 A PREMIÀ DE DALT/VILASSAR 
DE DALT/PREMIÀ DE MAR A L’ENCREUAMENT AMB LA CARRETERA BV-5023, 
TM PREMIÀ DE DALT”, 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 PREMIÀ DE 
DALT RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ARRANJAMENT I 

MILLORA PAISATGÍSTICA DE LA ROTONDA SITUADA A LA SORTIDA DE LA C-32 A 
PREMIÀ DE DALT/VILASSAR DE DALT/PREMIÀ DE MAR A L’ENCREUAMENT AMB LA 

CARRETERA BV-5023, TM PREMIÀ DE DALT” 
 
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 PREMIÀ DE DALT, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Josep Triadò Bergés, i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. 
Mireia Boté Massagué. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La rotonda afectada es troba a la sortida del peatge de l’autopista C-32, sortida de 

Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar i va substituir un encreuament 
convencional amb la carretera BV-5023 l’any 2007. Amb una superfície de 950 m2 i 
planta gairebé circular, presenta una superfície plana i amb un pendent mitjà del 4,5 % 
amb el punt més alt a l’extrem NNO i el més baix al S. Compta amb una coberta de 
pedra volcànica, estesa sobre una malla sintètica per al control d’herbes adventícies; es 
troba delimitada per una vorera de llamborda de formigó en pendent i un bordó de 
formigó. Davant cada un dels accessos hi ha un senyal de indicatiu de circulació de 
rotonda. No hi ha cap mena de vegetació –tret de l’adventícia- ni altres estructures. 

 
2. Es pretén que aquesta rotonda jugui un paper de fita identificativa i constitueixi un punt 

focal diferenciat per millorar la seguretat de la circulació, tot alertant el conductor de la 
presència d’un punt singular a la seva ruta. 

 
3. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Premià de Dalt, beneficiari de 

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

en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Arranjament i millora paisatgística de la 
rotonda situada a la sortida de la C-32 a Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar a 
l’encreuament amb la carretera BV-5023, TM Premià de Dalt” en el qual es fa una 
proposta d’actuació per un import de 138.317,58 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a 
l’esmentada Gerència. 

 
5. 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. Un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

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

5023 de titularitat de Diputació fomentant que aquesta rotonda jugui un paper de fita 
identificativa i constitueixi un punt focal diferenciat per millorar la seguretat de la 
circulació, tot alertant el conductor de la presència d’un punt singular a la seva ruta. 

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Dalt, 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. 

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Premià 
de Dalt en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres de l’arranjament de 
l’espai interior de la rotonda, delimitat per la vorada de formigó que l’envolta, amb l’objectiu 
de dissenyar, definir i valorar la implantació d’un esquema paisatgístic atractiu, singular, 
representatiu del territori i adaptat al seu entorn, del projecte constructiu “ARRANJAMENT I 
MILLORA PAISATGÍSTICA DE LA ROTONDA SITUADA A LA SORTIDA DE LA C-32 A 
PREMIÀ DE DALT/VILASSAR DE DALT/PREMIÀ DE MAR A L’ENCREUAMENT AMB LA 
CARRETERA BV-5023, TM PREMIÀ DE DALT”, 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 138.317,58 EUR (IVA inclòs), amb càrrec a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Execució de les obres del projecte constructiu “ARRANJAMENT I MILLORA 

PAISATGÍSTICA DE LA ROTONDA SITUADA A LA SORTIDA DE LA C-32 A PREMIÀ 
DE DALT/VILASSAR DE DALT/PREMIÀ DE MAR A L’ENCREUAMENT AMB LA 
CARRETERA BV-5023, TM PREMIÀ DE DALT”, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 138.317,58 EUR (IVA 
inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient.  

 
- 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. 

 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
 
L’Ajuntament de Premià de Dalt designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Premià de Dalt conservarà tots els elements d’urbanització dins del seu 
terme municipal que es detallen a continuació: 
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- Enllumenat ornamental de la rotonda. 
- Enjardinament de la rotonda i sistema de reg. 
 
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. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
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 Premià de Dalt. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Premià de Dalt: Josep Triadò Bergés, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Mireia Boté Massagué, Secretària de la corporació; Per la Diputació de 
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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 Premià de Dalt 
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.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició presentat per l’entitat Els Cingles de la Besa SAT, contra 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 17 de 
desembre de 2020, de desestimació de la sol·licitud de subvenció (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: 
 
“El Sr. Josep Garriga Paituví, amb DNI , en nom i representació de Els 
Cingles de la Besa SAT, amb CIF F62006978, presenta recurs de reposició amb 
registre d'entrada a la Diputació de Barcelona d’1 de març de 2021, contra l’acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 17 de desembre de 2020 
(núm. 682), de desestimació de la sol·licitud de subvenció següent: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi actuació 
AR 
 
 

MSY JOSEP 
GARRIGA 
PAITUVI 

REPARACIÓ DANYS CAUSATS ALS 
CAMINS PEL TEMPORAL GLORIA. 

MONTSENY 

 
L'interessat basa la seva disconformitat en la denegació de la sol·licitud de subvenció 
presentada, en base a la manifestació següent: 
 

 El motiu de la desestimació de la sol·licitud és, segons consta a la resolució 
rebuda, haver rebut una subvenció l’any 2019. Segons l’article 2.4 de les bases 
de la convocatòria aquest criteri no és aplicable a la línia de les activitats 
agrícoles i ramaderes. Atès que, les actuacions per a les quals es va sol·licitar la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

subvenció són actuacions de reparació dels danys causats als camins pel 
temporal Glòria. D’acord a l’article 2.2.2. de les bases aquests danys poden ser 
objecte de subvenció en la línia de subvencions per a les empreses agrícoles-
ramaderes. 

 
Examinada l’al·legació presentada pel Sr. Josep Garriga Paituvi i vist l'expedient de 
referència, es formulen les següents consideracions: 
 
Primera. Vist l’informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals  de data 18 
d’agost de 2021, que es transcriu literalment: 
 

“Assumpte: Informe sobre el recurs de reposició presentat per “Els Cingles de la 
Besa SAT” en relació amb la denegació de la seva sol·licitud de subvenció en la 
convocatòria 202020205120011653 
 
1.Objecte 
 
L’objecte del present informe és donar resposta al recurs de reposició, presentat pel Sr. 
Josep Garriga Paituvi, en representació de “Els Cingles de La Besa SAT”, a la resolució de 
concessió de subvenció a les explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, les 
d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del patrimoni 
arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de 
biomassa i l’eficiència - estalvi energètic en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs 
gestionada per la Diputació de Barcelona de la convocatòria 2020 – 2021. 
 
2. Antecedents 
 
Amb data de 18 de gener de 2021 la Diputació de Barcelona va notificar la denegació de la 
sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat “Els Cingles de La Besa SAT” en el marc de 
la convocatòria de subvencions 202020205120011653. 
 
El motiu de la seva denegació va ser, d’acord amb el punt 2.4 de les corresponents bases 
de subvenció, haver rebut una subvenció en alguna d’aquestes línies en la darrera 
convocatòria d’aquestes bases, concretament a l’any 2019 i a la línia d’activitats forestals.  
 
Val a dir, que les mateixes bases estableixen una excepció a aquesta disposició en cas que 
se sol·liciti una subvenció dins les línies d’ajut per a activitats agrícoles i ramaderes, entitats 
culturals, cíviques i esportives, en el cas d’aquelles empreses de serveis que hagin obtingut 
una subvenció per a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible, així com aquells beneficiaris que hagin rebut un ajut destinat a reparar danys 
causats per fauna. 
 
En data 1 de març de 2021, “Els Cingles de La Besa SAT” presenten un recurs de reposició 
a la denegació de la seva sol·licitud de subvenció al·legant que aquesta hauria d’haver estat 
considerada dins de la línia d’activitats agrícoles i ramaderes i concretament com  a: 
 
- arranjament o construcció d’estructures exteriors (camins) 
- despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. 
 
3. Consideracions 
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Tal com s’ha fet esment a l’apartat anterior, el Sr. Josep Garriga Paituvi manifesta en el seu 
recurs presentat en nom de “Els Cingles de La Besa SAT” que la seva sol·licitud de 
subvenció hauria de ser considerada i valorada d’acord amb els criteris establerts per a les 
activitats agrícoles i ramaderes de les bases de subvenció de la convocatòria 2020-2021. 
 
D’acord amb la documentació aportada en el seu moment, al realitzar la seva sol·licitud de 
subvenció, no es manifesta quina és la línia concreta de subvenció a la qual es vol optar, es 
manifesta que es volen reparar les afectacions provocades pel temporal Glòria i solament 
s’adjunta documentació relacionada amb el pla tècnic de gestió i millora forestal de “Besa de 
Munt”, requerida a la línia destinada a activitats forestals (punt 5.12.1 de les bases): 
 
- mapa del PTGMF de “Besa de Munt” 
 
- memòria valorada relativa a la reparació de danys a la xarxa viària inclosa dins del 

PTGMF de “Besa de Munt”   
 
Val a dir, que en cap moment s’esmenta o s’adjunta documentació que justifiqui una activitat 
agrícola o ramadera a la finca, quedant molt evident, d’acord amb la documentació 
aportada, que la xarxa viària que es vol arranjar està vinculada a una explotació forestal. 
 
4. Conclusions 
 
D’acord amb les consideracions anteriors, que porten a mantenir la sol·licitud de subvenció 
presentada per “Els Cingles de La Besa SAT” dins de la línia de subvencions per a activitats 
forestals, i tenint en compte que aquesta entitat va ser beneficiària d’una subvenció en la 
mateixa línia l’any anterior (2019), cal mantenir el criteri d’exclusió establert a l’apartat 2.4. 
de les bases de subvenció corresponents, tal com se li va notificar en el seu moment a 
l’interessat. 
 
Així doncs, mitjançant el present informe, es proposa desestimar el recurs de reposició 
presentat per Els Cingles de La Besa SAT i es redacta el present informe als efectes 
escaients.” 

 
Es constata per tant que, la sol·licitud presentada per l’entitat “Els Cingles de La Besa 
SAT”, la naturalesa dels projecte pel qual es demana la subvenció, així com la 
documentació que acompanya a la referida sol·licitud s’ha d’incloure dins de la línia de 
subvencions per a activitats forestals. 
 
Segona. Vist allò establert en el punt 2.4 de les bases de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l’objecte de 
fomentar les activitats forestals, les agrícoles ramaderes, les d’empreses de serveis, 
les de millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats 
culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència – 
estalvi energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la 
Diputació de Barcelona, exercicis 2020-2021. Promoguda per la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals. Expedient 2019/18750, aprovades per acord de Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data 12 de març de 2020, que estableix textualment: 
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“2.4.-Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna d’aquestes 
línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri d’exclusió si 
es sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut per a activitats 
agrícoles i ramaderes, entitats culturals, cíviques i esportives, ni en aquelles empreses de 
serveis que hagin obtingut una subvenció per a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta 
Europea de Turisme Sostenible, així com aquells beneficiaris que hagin rebut un ajut 
destinat a reparar danys causats per fauna.” 
 

Atès que queda acreditat a l’expedient que la sol·licitud presentada per l’entitat Els 
Cingles de La Besa SAT, estava inclosa dins de la línia de subvencions per a activitats 
forestals, cal considerar aquesta sol·licitud exclosa de la convocatòria de referència, 
donat que l’any 2019, l’entitat Els Cingles de La Besa SAT va ser beneficiària d’una 
subvenció per import de 499,10 euros, pel desbrossament de marges de camps, 
segons acord aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31 
d’octubre de 2019, (núm. reg. 547/19).  
 
Vist l’article 112.1, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que estableix textualment: 
 

“1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de 
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. 
 
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

 
Vist l’article 119 relatiu a la resolucions de recursos de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix 
textualment: 
 

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones 
formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 
 
2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se 
ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin 
perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el 
órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. 
 
3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de 
fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este 
último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las 
peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su 
situación inicial. 
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Vist l'apartat 3.3.b), així com l’apartat 7.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 l'exposat es proposa l'adopció del següent  
 

ACORD 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel Sr. Josep Garriga Paituvi, 
amb DNI  en nom i representació de l’entitat Els Cingles de la Besa SAT, 
amb CIF F62006978, contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 17 de desembre de 2020 (núm. 682), de desestimació de la 
sol·licitud de subvenció següent: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi actuació 

AR 
MSY JOSEP 

GARRIGA 
PAITUVI 

REPARACIÓ DANYS 
CAUSATS ALS CAMINS PEL 
TEMPORAL GLORIA. 

MONTSENY 

 
Segon. COMUNICAR el present acord al interessat als efectes oportuns.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, per a la promoció 
turística de la Destinació Barcelona sostenible i responsable i la gestió de 
l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió, 2021 (Exp. núm. 
2021/18102).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
I. El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre 

l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de 
Barcelona es va iniciar l’any 2008 amb la formalització del primer conveni en data 
10 de juny, que tenia per objecte realitzar accions coordinades que van afavorir la 
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promoció turística de la ciutat de Barcelona i les principals destinacions turístiques 
de la província. 

 
Aquesta col·laboració, que s’ha mantingut any rere any, ha facilitat una evolució 
progressiva i satisfactòria a diferents nivells, que ha permès avançar cap a la 
configuració estratègica de la Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que 
té la ciutat de Barcelona com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba 
un excel·lent complement amb el seu entorn. 

 
II. L’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona suposa un 

document de síntesi i d’orientació sobre el posicionament i els continguts de la 
Destinació Barcelona, com a destinació responsable i sostenible, amb uns valors i 
atributs propis que han de guiar les accions de màrqueting que han de servir per 
assolir els impactes que es busquen: potenciació dels propis actius, respecte per 
la Destinació, generació i distribució de riquesa i captació de talent. 

 
III. La fortalesa del posicionament internacional de Barcelona actua de manera molt 

important en la captació i fidelització de visitants, tant a la pròpia ciutat com a 
l’Àrea Metropolitana i la resta de la província. Cal aprofitar aquest posicionament 
internacional per evolucionar l’imaginari de la Destinació tant a nivell nacional com 
internacional, passant de la ciutat a tot el seu àmbit regional. 

 
IV. La posada en marxa de l’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió, és 

un pas endavant en la direcció de conèixer millor la realitat turística de la 
Destinació i la generació de coneixement compartit, en base al Big Data i la 
Intel·ligència Artificial, de gran suport per a la gestió de la Destinació com per al 
seu màrqueting i per als sectors privats. 

 
V. La promoció conjunta de la ciutat i l’oferta de les comarques de Barcelona, suposa 

una progressió positiva cap a la desconcentració i la desestacionalització, 
permetent una destinació més sostenible i responsable per al resident i per al 
visitant, i aconseguint que el turista hi trobi més arguments per a fer estades més 
llargues i per a la repetició, gràcies a la varietat i novetat de la seva oferta turística. 

 
VI. La Destinació Barcelona és líder a nivell internacional en el sector del turisme de 

reunions, congressos i convencions i des de fa 20 anys està entre les cinc 
primeres posicionats segons l’Associació Internacional de Congressos i 
Convencions (ICCA). Des de 2017, data en què es van fusionar el Barcelona 
Convention Bureau de Turisme de Barcelona i Barcelona Province Convention 
Bureau de Diputació de Barcelona, el Barcelona Convention Bureau realitza la 
promoció de la ciutat i la província de Barcelona en el sector MICE. 

 
VII. Barcelona i les seves comarques disposen de plans de treball per esdevenir 

destinacions turístiques sostenibles i responsables a través de la implantació del 
Sistema Biosphere, composat per la certificació Biosphere i el Compromís per a la 
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Sostenibilitat Turística Biosphere, desenvolupat per la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona de forma coordinada amb el Instituto de Turismo 
Responsable. Així mateix, compartim l’interès d’estendre aquest Compromís de 
Sostenibilitat Turística a les empreses turístiques que operen dins l’àmbit de la 
Destinació Barcelona. Al mateix temps, cal destacar que la WTTC reconeix el 
“Compromís de Sostenibilitat Turística Biosphere” i l’homologa amb el seu segell 
“Safe Travel”.  

 
VIII. Finalment, durant el 2020 i part d’aquest 2021, estem vivint els efectes que la 

pandèmia de la Covid-19 té sobre el sector turístic, especialment a les 
destinacions que fins ara havien tingut una major presència dels mercats 
internacionals, molt afectats ara per les restriccions a la mobilitat a nivell 
internacional. La pandèmia ha generat una greu crisi de la demanda, que alhora 
afecta i afectarà a l’oferta turística. Aquest 2021 s’espera una represa de l’activitat 
turística en la mesura que millori la situació de la pandèmia i una progressiva 
recuperació dels mercats internacionals. La Destinació Barcelona s’està veient 
greument afectada especialment a la ciutat i a les destinacions de la costa. Caldrà 
donar un nou impuls als recursos turístics i a la demanda en base a les seves 
motivacions post pandèmia, en el curt i mitjà termini. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb 
entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 

 
2. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic 

del sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. 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). 

 
4. 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 
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al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, 
l'Ordenança). 

 
5. Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 

LGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut 
i periodicitat de la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de 
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
6. Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
7. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 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, modificat per Decret de 
la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, per 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.05.21, i pel Decret de la Presidència 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. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el 
Consorci Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a la promoció turística 
de la Destinació Barcelona sostenible i responsable i la gestió de l’Observatori del 
Turisme a Barcelona: ciutat i regió, 2021, d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EL 
CONSORCI TURISME DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ BARCELONA SOSTENIBLE I 
RESPONSABLE I LA GESTIÓ DE L’OBSERVATORI DEL TURISME A BARCELONA: 
CIUTAT I REGIÓ, 2021. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva María Menor Cantador, 
facultada per 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 
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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, per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.05.21, i pel Decret de la Presidència 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de 
juliol de 2021; i assistida per la secretària delegada Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 13 de març de 
2020 (núm. 2446/20), publicat al BOPB de data 16 de març de 2020. 
 
D’altra part, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per Francesc Xavier Marcé i 
Carol, Regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, 
expressament facultat per Acord de la Comissió de Govern de data......... de....... de 2021,i 
assistit en aquest acte per Ma. Eugènia Riera Paino, Secretària delegada, en exercici de 
funcions d’assessorament i fe pública.  
 
I de l’altra part, el CONSORCI TURISME DE BARCELONA, representat per Eduard Torres 
Guals, president del Comitè Executiu, amb seu a Passatge de la Concepció, 7-9 de 
Barcelona i CIF P5890003F, en exercici de les competències que té atribuïdes pel seu 
càrrec.  
 
Les parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, reconeixent-
se recíprocament la capacitat legal necessària, 
 
ANTECEDENTS: 
 
I. El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre 

l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de 
Barcelona es va iniciar l’any 2008 amb la formalització del primer conveni en data 10 de 
juny, que tenia per objecte realitzar accions coordinades que van afavorir la promoció 
turística de la ciutat de Barcelona i les principals destinacions turístiques de la 
província. 

 
Aquesta col·laboració, que s’ha mantingut any rere any, ha facilitat una evolució 
progressiva i satisfactòria a diferents nivells, que ha permès avançar cap a la 
configuració estratègica de la Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que té la 
ciutat de Barcelona com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba un 
excel·lent complement amb el seu entorn. 

 
II. L’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona suposa un document de 

síntesi i d’orientació sobre el posicionament i els continguts de la Destinació Barcelona, 
com a destinació responsable i sostenible, amb uns valors i atributs propis que han de 
guiar les accions de màrqueting que han de servir per assolir els impactes que es 
busquen: potenciació dels propis actius, respecte per la Destinació, generació i 
distribució de riquesa i captació de talent. 

 
III. La fortalesa del posicionament internacional de Barcelona actua de manera molt 

important en la captació i fidelització de visitants, tant a la pròpia ciutat com a l’Àrea 
Metropolitana i la resta de la província. Cal aprofitar aquest posicionament internacional 
per evolucionar l’imaginari de la Destinació tant a nivell nacional com internacional, 
passant de la ciutat a tot el seu àmbit regional. 
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IV. La posada en marxa de l’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió, és un pas 

endavant en la direcció de conèixer millor la realitat turística de la Destinació i la 
generació de coneixement compartit, en base al Big Data i la Intel·ligència Artificial, de 
gran suport per a la gestió de la Destinació com per al seu màrqueting i per als sectors 
privats. 

 
V. La promoció conjunta de la ciutat i l’oferta de les comarques de Barcelona, suposa una 

progressió positiva cap a la desconcentració i la desestacionalització, permetent una 
destinació més sostenible i responsable per al resident i per al visitant, i aconseguint 
que el turista hi trobi més arguments per a fer estades més llargues i per a la repetició, 
gràcies a la varietat i novetat de la seva oferta turística. 

 
VI. La Destinació Barcelona és líder a nivell internacional en el sector del turisme de 

reunions, congressos i convencions i des de fa 20 anys està entre les cinc primeres 
posicionats segons l’Associació Internacional de Congressos i Convencions (ICCA). 
Des de 2017, data en què es van fusionar el Barcelona Convention Bureau de Turisme 
de Barcelona i Barcelona Province Convention Bureau de Diputació de Barcelona, el 
Barcelona Convention Bureau realitza la promoció de la ciutat i la província de 
Barcelona en el sector MICE. 

 
VII. Barcelona i les seves comarques disposen de plans de treball per esdevenir 

destinacions turístiques sostenibles i responsables a través de la implantació del 
Sistema Biosphere, composat per la certificació Biosphere i el Compromís per a la 
Sostenibilitat Turística Biosphere, desenvolupat per la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona de forma coordinada amb el Instituto de Turismo 
Responsable. Així mateix, compartim l’interès d’estendre aquest Compromís de 
Sostenibilitat Turística a les empreses turístiques que operen dins l’àmbit de la 
Destinació Barcelona. Al mateix temps, cal destacar que la WTTC reconeix el 
“Compromís de Sostenibilitat Turística Biosphere” i l’homologa amb el seu segell “Safe 
Travel”.  

 
VIII. Finalment, durant el 2020 i part d’aquest 2021, estem vivint els efectes que la pandèmia 

de la Covid-19 té sobre el sector turístic, especialment a les destinacions que fins ara 
havien tingut una major presència dels mercats internacionals, molt afectats ara per les 
restriccions a la mobilitat a nivell internacional. La pandèmia ha generat una greu crisi 
de la demanda, que alhora afecta i afectarà a l’oferta turística. Aquest 2021 s’espera 
una represa de l’activitat turística en la mesura que millori la situació de la pandèmia i 
una progressiva recuperació dels mercats internacionals. La Destinació Barcelona 
s’està veient greument afectada especialment a la ciutat i a les destinacions de la 
costa. Caldrà donar un nou impuls als recursos turístics i a la demanda en base a les 
seves motivacions post pandèmia, en el curt i mitjà termini. 

 
IX. La minuta del present conveni ha estat aprovat per dictamen de la Junta de Govern de 

la Diputació de Barcelona en data xx de xxxxxx de 2021. 
 

PACTES 
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Primer. OBJECTE DEL CONVENI. 
 
Planificar i coordinar la promoció turística de la Destinació Barcelona i el seu màrqueting 
turístic com a Destinació responsable i sostenible, de manera coordinada i millorant el 
posicionament de la Destinació a nivell nacional i internacional, així com promoure el 
turisme de reunions, congressos i esdeveniments. Igualment, planificar i gestionar 
l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió com a plataforma generadora de 
coneixement compartit. 
 
Segon. ACTUACIONS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS 
 
Les parts es comprometen a col·laborar per al desenvolupament i execució de les 
actuacions recollides en el present conveni que s’emmarquen en dos línies de treball: 
 

1. La promoció turística de la Destinació Barcelona i les accions derivades 
2. La generació de coneixement compartit de la Destinació Barcelona.  

 
1. PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA DESTINACIÓ BARCELONA. 
 
A. Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona. 
 
El Consorci Turisme de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona 
gestionen i coordinen el procés d’elaboració de l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la 
Destinació Barcelona (en endavant EMTDB), que es preveu finalitzar durant el segon 
semestre del 2021. Així mateix, les parts signants es comprometen a coordinar-se per donar 
a conèixer el seu contingut al conjunt d’agents i institucions turístiques públiques i privades, 
cercant la seva implicació i complicitat per tal d’assolir els objectius proposats per esdevenir 
una Destinació responsable i sostenible. 
 
L’EMTDB serà el full de ruta que definirà els criteris i prioritats del màrqueting i la promoció 
del conjunt de la Destinació. 
 
B. Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona (TdB), es comprometen a 
portar a terme el Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona (en endavant 
POAP), el qual inclourà les accions de màrqueting seleccionades i consensuades per la 
Diputació de Barcelona y TdB que s’hagin de dur a terme per a promocionar la destinació 
Barcelona. I establiran i aportaran, de forma consensuada i coordinada, per a cadascuna 
d’aquestes accions, els recursos tècnics, professionals i econòmics necessaris per a la seva 
gestió i execució.  
 
C. Gestió del EMTDB i POAP 
 
La coordinació de la gestió de l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona 
serà duta a terme, de forma conjunta pel Director/a General de Turisme de Barcelona, i el/la 
Gerent dels Serveis de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç de la Diputació de Barcelona, per tal de garantir que ambdues entitats estan donant 
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compliment i actuant coordinadament en l’execució del conjunt de les accions contemplades 
al Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona. 
 
A tal fi cadascuna de les parts, coordinarà els recursos de personal i econòmics de les 
entitats que representen, destinats a cada una de les accions que integren aquest Conveni, 
per tal de destinar-los a les accions conjuntes de promoció de la Destinació Barcelona, 
gestionats a través de Turisme de Barcelona. Aquestes accions podran estar promogudes 
per qualsevol de les dues entitats i hi haurà una coordinació tècnica dels respectius equips 
per consensuar-les i dur-les a terme. 
 
Així mateix, s’estableix en el present conveni una col·laboració específica per a la tramitació 
del segell Safe Travel de la WTTC, per a empreses de la província que disposin del 
Compromís o la Certificació BIOSPHERE vigent durant el 2021. 
 
Les parts que signen el present conveni, col·laboraran en la gestió de la comunicació de la 
Destinació Barcelona, coordinant les accions a mitjans de comunicació, intermediaris 
d’informació i blogs, així com les presències al web i xarxes socials. 
 
D. Impuls a la Informació Turística. 
 
Les parts es comprometen a planificar accions de promoció a través de la Xarxa d’Oficines i 
Punts d’informació del Consorci de Turisme, sempre que les condicions ho permetin, per tal 
de donar a conèixer l’oferta de recursos i productes turístics de les comarques de 
Barcelona.  
 
En concret, la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona, organitzarà i assumirà el 
cost de viatges de familiarització per al personal tècnic de la xarxa d’Oficines i Punts 
d’Informació del Consorci Turisme de Barcelona. Aquestes accions es portaran a terme, 
sempre que les circumstàncies derivades de la crisis sanitària Covid-19 ho permetin i que es 
valori positivament l’impacte i benefici de dites accions. 
 
Tanmateix, les parts es comprometen a treballar en el futur en el disseny i planificació 
d’accions de promoció de la Destinació Barcelona vinculades a l’activitat de la Xarxa 
d’Oficines i Punts d’informació del Consorci de Turisme 
 
E. Turisme de reunions, congressos i esdeveniments. 
 
El programa Barcelona Convention Bureau (en endavant BCB) promociona l’oferta turística 
vinculada amb el turisme de reunions, esdeveniments i congressos del conjunt de la 
Destinació Barcelona. 
 
La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i la Direcció de Turisme de 
l’Ajuntament de Barcelona formen part del Comitè de Direcció del BCB, d’acord amb el seu 
reglament acordat que, alhora, preveu la participació de representants del sector turístic de 
les comarques de Barcelona. 
 
El BCB incorpora a la seva planificació i gestió d’accions de promoció, actuacions 
específiques per a la promoció de les comarques i la ciutat com a destinació de reunions i 
congressos. El BCB gestiona el pla anual d’accions de promoció amb el suport i la 
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col·laboració de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Aquestes 
accions estaran destinades a la presentació de la Destinació com a seu de reunions i 
esdeveniments en els diferents mercats emissors i es realitzaran actes de promoció com 
presentacions, fires, workshops, viatges de familiarització d’organitzadors d’esdeveniments, 
visites comercials, accions amb membres, etc. Aquestes accions podran estar promogudes 
per a qualsevol de les dues entitats i hi haurà una coordinació tècnica dels respectius equips 
a l’hora de dur-les a terme. 
 
2. CONEIXEMENT COMPARTIT DE LA DESTINACIÓ DE BARCELONA. 
 
Les parts es comprometen a col·laborar en el desenvolupament de l’Observatori del Turisme 
a Barcelona, Ciutat i Regió (OTB) amb l’objectiu de compartir dades i informació 
actualitzada respecte el conjunt de la Destinació Barcelona.  
 
L’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió (OTB), és una plataforma impulsada 
per les parts signatàries d’aquest conveni i la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona, en base a la voluntat d’obtenir informació i construir coneixement, i 
de transferir-lo, respecte el conjunt de la Destinació Barcelona. El seus objectius són: 
 

- Generar i aprofundir en el coneixement de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i 
comarques. 

- Compartir aquest coneixement entre les tres institucions. 
- Donar suport al Consell de Turisme i Ciutat, promogut per l’Ajuntament de Barcelona; 

al conjunt d’ajuntaments i ens territorials de gestió turística i associacions 
empresarials o gremis vinculats amb el turisme de les comarques de Barcelona. 

- Desenvolupar, des del punt de vista del coneixement, la Destinació Barcelona Ciutat i 
Regió. 

- Donar suport als processos estratègics impulsats per les entitats promotores. 
- Posicionar internacionalment la Destinació Barcelona davant les principals 

organitzacions relacionades amb l’activitat turística, com una destinació turística 
compromesa amb el coneixement, la recerca, la innovació i la sostenibilitat. En aquest 
sentit, l’OTB forma part de la Xarxa INSTO de la OMT i del CoE Tourism, promogut 
per Eurecat, del que tant l’Ajuntament com la Diputació de Barcelona en són 
corporacions promotores. 

 
L’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió, es regeix per un Comitè de Direcció 
format per: 
 

a. El/la Director General de Turisme de Barcelona. 
b. El/la Director de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona. 
c. El/la Gerent de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. 
d. Un/a representant de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 

Barcelona 
e. El/la coordinador de l’OTB 

 
Per altra banda l’OTB es dota d’una Comissió Operativa, de seguiment tècnic, amb l’objecte 
d’agilitar el funcionament periòdic de l’Observatori. Aquesta comissió està formada per: 
 

a. El/la Coordinador de l’OTB 
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b. El/la Coordinador de Coneixement de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

c. El/la Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. 
d. Un/a representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 

Barcelona. 
 
Turisme de Barcelona es compromet a aportar la Coordinació tècnica de l’OTB, qui 
coordinarà el suport dels equips tècnics del Consorci Turisme de Barcelona, i comptarà amb 
el suport dels equips tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de 
Barcelona (LabTurisme), de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona i de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, que treballen en 
Informació i Coneixement del Turisme a la Destinació Barcelona. 
 
Des del punt de vista econòmic i en base el Pla anual de l’OTB, els projectes seran liderats 
per Turisme de Barcelona, qui portarà a terme les gestions i contractacions que se’n derivin. 
Les parts podran acordar altres projectes no previstos al Pla anual, consensuant com es 
portarà a terme la seva gestió i el seu finançament. 
 
Les dades que es generin des de l’Observatori de Turisme, tant pel que fa a dades que 
obtingui directament l’Observatori o per dades que s’obtinguin via contractació, seran 
propietat tant de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de 
Barcelona, i en podran fer l’ús que considerin convenient. 
 
Tercer. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 
Per tal de finançar part de les activitats o accions previstes en el present conveni i a l’annex, 
les parts es comprometen a les següents aportacions: 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat global de cinc-cents setanta 
mil euros (570.000, €), que es transferirà al Consorci de Turisme de Barcelona, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46700 del pressupost de l’exercici 2021 de la 
Gerència de Serveis de Turisme. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, es compromet a aportar la quantitat global de cent catorze mil 
cent trenta euros (114.130 €), que es transferirà al Consorci de Turisme de Barcelona, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 0700/48903/43211 del pressupost de l’exercici 2021 de la 
Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica. 
 
El Consorci de Turisme de Barcelona, es compromet a aportar el mateix import que aporti la 
Diputació a accions de màrqueting i promoció.  
 
Les parts que signen el present conveni, col·laboraran per que es porti a terme una 
coordinació tècnica entre els respectius equips per tal de gestionar de forma conjunta totes 
les accions de comunicació que es derivin de les accions objecte de col·laboració, que 
impliquin la coordinació de mitjans de premsa, comunicació i promoció de la destinació 
Barcelona.  
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Aquest import inclou el finançament de les següents accions:  
 
1. Gestió de les accions de màrqueting i promoció establertes al EMTDB i POAP (recollit a 

l’apartat 1.A, B i C) 
 

La Diputació de Barcelona es compromet a aportar al Consorci de Turisme de Barcelona 
un total de 190.000 €, dels quals 180.000 € es destinen al desenvolupament de les 
accions de màrqueting i promoció conjunta de la Destinació Barcelona  
 
I d’altra banda, es destinen un màxim de 10.000 € en concepte de tramitació del segell 
“SAFE TRAVEL” de la WTTC, per a empreses de la província que disposin del 
Compromís o la Certificació BIOSPHERE vigent durant el 2021. En aquest sentit, la 
Diputació farà arribar a Turisme de Barcelona la relació d’empreses o serveis turístics 
que sol·licitin disposar d’aquest segell de la WTTC i Turisme de Barcelona farà les 
gestions davant la WTTC per tal d’atorgar aquest segell a aquestes empreses o serveis 
turístics de la província. 
 
Turisme de Barcelona haurà de presentar justificants de despeses relacionades amb les 
accions acordades en el present Conveni, per un import igual o superior als 190.000 € 
aportats per la Diputació de Barcelona per a les accions de màrqueting i promoció 
acordades, més les relacionades amb la tramitació del “SAFE TRAVEL”. La Diputació de 
Barcelona acceptarà que Turisme de Barcelona presenti com a justificants de despesa, 
les derivades dels recursos humans propis destinats a la gestió d’aquestes accions 
convingudes, fins un màxim del 20 % de l’aportació de la Diputació. 

 
2. Gestió de les accions acordades per a la promoció del Barcelona Convention Bureau 

(BCB) Recollit a l’apartat 1. E 
 

La Diputació de Barcelona aportarà al Consorci de Turisme de Barcelona pel programa 
BCB, l’import de 210.000 € per tal de gestionar les accions acordades en el present 
conveni per a la promoció del BCB. 
 

3. Gestió del desenvolupament de l’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió 
(OTB). Recollit a l’apartat 2. 

 
Les parts es comprometen a: 

 
- La Diputació de Barcelona farà una aportació dinerària, al Consorci Turisme de 

Barcelona de 170.000 €, dels quals 50.000 € es destinaran a donar suport a la dotació 
tècnica adequada de l’OTB. Aquest import es justificarà mitjançant les nòmines del 
personal tècnic de l’OTB, contractat per Turisme de Barcelona.  

 
- I 120.000 € destinats a desenvolupar projectes que ha de dur a terme l’OTB, en base al 

Pla d’Acció anual acordat. 
 
- L’Ajuntament de Barcelona realitzarà un aportació dinerària a Turisme de Barcelona 

de 114.130 €, dels quals 50.000 € es destinaran a donar suport a la dotació tècnica 
de l’OTB. 
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- I  64.130 €, a la realització dels projectes acordats en el Pla Anual de l’OTB. 
 
- El Consorci de Turisme de Barcelona, aportarà 50.000 € destinats a la coordinació 

tècnica de l’OTB i les despeses associades.  
 
Quart. Forma de pagament i justificacions 
 
Justificació de l’aportació de la Diputació de Barcelona  
 
Una vegada signat el present Conveni, les quantitats previstes es faran efectives en funció 
de les justificacions de les despeses vinculades amb les diferents actuacions que es vagin 
presentant, fins a esgotar les quantitats màximes previstes en el conveni. Aquesta 
documentació es presentarà al Registre General de Factures de la Diputació de Barcelona 
mitjançant un certificat signat per la persona que sigui la representant legal del Consorci de 
Turisme de Barcelona, fent constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions 
objecte de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF 
del proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura, per import igual o 
superior a l’import compromès per la Diputació de Barcelona en el present Conveni. 
La Diputació acceptarà com a justificant de despesa, fins un 20 % de l’aportació en 
concepte de recursos humans propis de Turisme de Barcelona. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació. 

 Que l’entitat té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 
S’hauran de justificar totes les despeses vinculades amb les diferents actuacions. 
 
S’acceptaran despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2021. 
 
Abans del pagament el Consorci de Turisme de Barcelona haurà de declarar trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Es podran fer pagaments parcials en funció de les justificacions presentades, no obstant, 
com a mínim s’haurà de presentar una justificació parcial en el mes de setembre de 2021 
corresponent al 50 % de l’aportació realitzada. El termini màxim per a presentar les 
justificacions serà el 31 de març de 2022. 
 
Justificació de l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona 
 
El Consorci de Turisme de Barcelona, haurà de presentar una liquidació dels conceptes i 
despeses realitzats amb les aportacions rebudes, mitjançant un certificat signat pel 
Secretari/ària i/o Interventor/a segons correspongui d’acord amb la normativa aplicable del 
Consorci de Turisme de Barcelona, fent constar el següent:  
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 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions 
objecte de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF 
del proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament 
amb les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

 Que l’entitat té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Barcelona tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació.  

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble.  

 
Podran incloure’s despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2021.  
 
Abans del pagament el Consorci de Turisme de Barcelona haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de els seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
El termini màxim per a presentar aquest certificat serà el dia 31 de març de 2022. 
 
Cinquè. VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
 
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2021. 
 
Sisè.  SEGUIMENT i MODIFICACIONS DEL CONVENI. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació 
amb la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords 
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment del Conveni que es reunirà com a mínim en dues 
ocasions durant l’any. Aquesta Comissió estarà formada per: 
 

- E/la Director General de Turisme de Barcelona. 
- El/ la Director de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona. 
- El/la Gerent de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. 

 
Aquestes persones podran ser acompanyades d’aquelles dels respectius equips, que 
considerin oportú o necessari. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els acords que estableix aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar signada per les parts, estant 
aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. 
 
Setè. CAUSES D’EXTINCIÓ. 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o 
per incórrer en causa de resolució. 
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Seran causes de resolució les següents: 
 

a) El transcurs del termini de vigència sense que s’hagi acordat la pròrroga del mateix.   
b) L’acord unànime de totes les parts signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les 

parts signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha 
incomplert un requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les 
obligacions o compromisos que es considerin no incomplerts. Aquest requeriment 
serà comunicat a la resta de parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el 
requeriment persisteixi l’incompliment, la part que l’ha adreçat notificarà a les parts 
signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resol el conveni. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis. 

 
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la seva liquidació amb 
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En relació 
amb els compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que s’han complit 
quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues parts, tenint en 
compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. No obstant l’anterior, si quan concorri 
qualsevol de les causes de resolució del conveni existeixen actuacions en curs que es 
considerin oportunes de complir, s’establirà un termini improrrogable per a la seva 
finalització, transcorregut el qual s’haurà de realitzar la liquidació de les mateixes en els 
termes establerts a l’article 52.2 LRJSP. 
 
Vuitè. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la 
Llei del Parlament de Catalunya 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 de l’acord. 
 
En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei general de subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
Novè. JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les 
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós 
administratiu. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i 
les dates de les signatures electròniques.” 

 
Segon. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consorci de 
Turisme de Barcelona, amb NIF P5890003F, per un import de cinc-cents setanta mil 
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euros (570.000 €), destinada a finançar el conveni de col·laboració esmentat en 
l’apartat anterior, d’acord amb l’apartat c) de l’article 16.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions. 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cinc-cents setanta mil euros 
(570.000 €), a favor del Consorci de Turisme de Barcelona, amb NIF P5890003F, per 
fer front a les despeses derivades del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30200/43200/46700 del vigent pressupost de la corporació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci de 
Turisme de Barcelona. 
 
Cinquè. COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament 
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 28 
de febrer de 2019 modificat per acord de la Junta de Govern de 9 de gener de 
2020 relatiu als nous convenis de col·laboració tipus per a la gestió integrada de 
la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona de les 
biblioteques municipals i aprovar el Text refós d’aquests convenis que 
incorporen els canvis introduïts (Exp. núm. 2019/0003127).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets  
 
1. Per Acord de data 28 de febrer de 2019 de la Junta de Govern (Acord 66/2019) es 

van aprovar els convenis tipus de col·laboració entre els ajuntaments que comptin 
amb una biblioteca o una xarxa urbana de biblioteques adherida/es a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals (en endavant XBM) i la Diputació de Barcelona per a la 
gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la biblioteca/ques 
d’aquests municipis. Aquests convenis tipus van ser modificats per Acord de data 
9 de gener de 2020 de la Junta de Govern (Acord 7/2020), aprovant-se alhora el 
text refós que incorporava els canvis introduïts. 
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Aquests convenis recullen el conjunt d’obligacions i drets d’ambdues parts, i 
d’entre ells, els requeriments en serveis i recursos que han d’oferir les 
biblioteques, segons el nombre d’habitants i les característiques del municipi, 
d’acord amb els estàndards bibliotecaris definits.  

 
2. La redacció final del conveni per a cada ajuntament ha posat de manifest la 

necessitat d’introduir petites modificacions en alguns apartats, en la seva majoria 
amb l’objectiu d’aportar més informació envers la biblioteca corresponent, introduir 
casuístiques no previstes inicialment, i afegir altres modificacions per incloure 
millores en el redactat:   

 
2.1. Modificacions a introduir al conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments 

que comptin amb una biblioteca adherida a la XBM i la Diputació de Barcelona per 
a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la biblioteca 
d’aquests municipis, aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 
28/2/19 (Acord 66/19), apartat primer de la part dispositiva, i modificat per la Junta 
de Govern en sessió celebrada el 9 de gener de 2020 (Acord 7/20), apartat primer 
i segon de la part dispositiva, en el sentit següent:  

 
a) esmenar el redactat de l’apartat 4 d’“Antecedents i motivació” per tal d’afegir la 

data d’inauguració o data prevista de la inauguració de la biblioteca, i la seva 
adreça. 
 
La redacció de l’apartat 4 de “Antecedents i motivació” ha de ser:  
 
“ 
4. L’Ajuntament, en exercici de la competència de promoció de la cultura i 

equipaments culturals (article 25.2.m) de la LBRL) i, en compliment de la 
necessària prestació del servei de biblioteca pública (article 26.1 b) de la 
LBRL), disposa de la Biblioteca municipal (nom de la biblioteca), (consignar 
data inauguració o data prevista futura inauguració) ubicada a (adreça).” 

 
b) esmenar el redactat de l’apartat 5 de “Antecedents i motivació” per suprimir 

l’expressió “el present conveni de col·laboració ha estat aprovat per (òrgan 
provincial de la Diputació de data)” i incorporar al redactat, d’una banda, els 
acords d’aprovació i modificació del conveni per part de la Junta de Govern de 
la Diputació i, d’altra banda, per afegir “resolució” com a possible forma 
d’aprovació del conveni per part de l’ajuntament.  
 
La redacció de l’apartat 5 d’“Antecedents i motivació” ha de ser:  
 
“ 
5. El present conveni de col·laboració ha estat aprovat per la Junta de Govern 

de la Diputació, en data 28 de febrer de 2019 (AJG 66 /19), modificat pel 
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mateix òrgan en sessions celebrades el dia 9 de gener de 2020 (AJG 7/20) i 
(data) (número acord) 

 
I, per altra banda, ha estat aprovat també per (acord/resolució) de (òrgan 
municipal) de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), en data (data).” 

 
c) esmenar el pacte segon envers la identificació de la biblioteca, en el sentit 

d’incorporar la dada de la superfície útil de l’equipament.  
 
La redacció del pacte segon ha de ser: 
 
“La biblioteca (nom de la biblioteca), que compta amb una superfície útil de (m)2 

compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i 
serveis bàsics.” 
 

d) modificar la Disposició Addicional per tal d’ampliar la casuística que es pot 
regular en ella.  
 

La redacció de la Disposició Addicional ha de ser:  
 
“(Disposició addicional: si s’escau, concreció de fons/projectes, condicions i 
serveis especials, condicions específiques a l’àmbit dels recursos humans, o 
qualsevol tipus de casuística especial de la Biblioteca que ha de ser objecte 
d’una regulació específica per la seva excepcionalitat i singularitat).” 
 

e) modificar l’Annex 1 “Recursos humans”, concretament el quadre de “Recursos 
humans segons els mòduls”, per tal d’incloure la categoria de Sotsdirector.  
 
La redacció del quadre de Recursos humans segons els mòduls de l’Annex 1 
ha de ser:  
 

Recursos humans segons els mòduls(1) 

en jornades a temps complet      

Personal 
bibliotecari 
titulat 

1. Director de biblioteca   (nombre)  
2. Sotsdirector de biblioteca (*)   (nombre)  
3. Bibliotecaris   (nombre)  

Personal 
sense 
titulació 
bibliotecària 

4. Tècnics auxiliars de biblioteca   (nombre)  
5. Ajudants de serveis   (nombre)  

6. Altres categories   (nombre)  

      
(*) A les biblioteques en què no està prevista aquesta categoria, no és necessari fer-la constar 
en el quadre, en aquests casos la numeració serà igualment correlativa, per tant la darrera 
categoria (“altres categories”) estarà numerada com la 5a. 
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2.2. Modificar el conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments que comptin amb 

una xarxa urbana de biblioteques adherida a la XBM i la Diputació de Barcelona 
per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de les biblioteques 
d’aquests municipis, aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 
28/2/19 (Acord 66/19), apartat segon de la part dispositiva, i modificat per la Junta 
de Govern en sessió celebrada el 9 de gener de 2020 (Acord 7/20), apartat tercer i 
quart de la part dispositiva, en el sentit següent:  
 
a) esmenar el redactat de l’apartat 4 d’“Antecedents i motivació” per tal d’afegir la 

data d’inauguració o data prevista de la inauguració de la biblioteca, i la seva 
adreça. 
 
La redacció de l’apartat 4 d’“Antecedents i motivació” ha de ser:  
 
“ 
4. L’Ajuntament, en exercici de la competència de promoció de la cultura i 

equipaments culturals (article 25.2.m) de la LBRL) i, en compliment de la 
necessària prestació del servei de biblioteca pública (article 26.1 b) de la 
LBRL), disposa de les següents Biblioteques municipals: 

 
- (relació de les biblioteques municipals del municipi, data d’inauguració o 

data prevista futura  inauguració i adreça)  
 “ 

 
b) esmenar el redactat de l’apartat 5 d’“Antecedents i motivació” per suprimir 

l’expressió “el present conveni de col·laboració ha estat aprovat per (òrgan 
provincial de la Diputació de data)” i incorporar al redactat, d’una banda, els 
acords d’aprovació i modificació del conveni per part de la Junta de Govern de 
la Diputació i, d’altra banda, per afegir “resolució” com a possible forma 
d’aprovació del conveni per part de l’ajuntament.  
 
La redacció de l’apartat 5 d’“Antecedents i motivació” ha de ser:  
 
“ 
5. El present conveni de col·laboració ha estat aprovat per la Junta de Govern 

de la Diputació, en data 28 de febrer de 2019 (AJG 66 /19), modificat pel 
mateix òrgan en sessions celebrades el dia 9 de gener de 2020 (AJG 7/20) i 
(data) (número acord) 

 
I, per altra banda, ha estat aprovat també per (acord/resolució) de (òrgan 
municipal) de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), en data (data).” 
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c) esmenar el redactat del pacte segon, subapartat 1 i següents, envers la 
identificació de la biblioteca, en el sentit d’incorporar la dada de la superfície útil 
de cadascun dels equipaments.  
 
La redacció del pacte segon, subapartat 1 i següents, ha de ser:  
 
“ 
2.1 (relació de les biblioteques municipals del municipi i superfície útil de cada 

equipament) 
2.2  
2.3  

 
Aquestes biblioteques compleixen els requeriments mínims fixats respecte de les 
seves dimensions i serveis bàsics.” 
 
d) modificar la Disposició Addicional per tal d’ampliar la casuística que es pot 

regular en ella.  
 
La redacció de la Disposició Addicional ha de ser:  
 
“(Disposició addicional: si s’escau, concreció de fons/projectes, condicions i 
serveis especials, condicions específiques a l’àmbit dels recursos humans, o 
qualsevol tipus de casuística especial de la Xarxa de Biblioteques del municipi 
que ha de ser objecte d’una regulació específica per la seva excepcionalitat i 
singularitat).” 
 

Fonaments de Dret 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis administratius de col·laboració, que 
es concreta als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i, en allò que no els contradigui, als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que estableix que les Administracions 
Publiques podran rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
Vistes les Memòries justificatives de la modificació dels nous convenis de col·laboració 
tipus per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona de les biblioteques municipals, emeses per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació d’acord amb el que estableix l’article 50.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i que figuren en l’expedient. 
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A efectes de claredat, escau recollir el text d’ambdós convenis en un text refós, on 
s’incorporin les modificacions enumerades anteriorment. 
 
La Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar aquest acord, de conformitat 
amb l’apartat 3.4.k.2) 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. 
 
En virtut de tot això es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Modificar el conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments que comptin 
amb una biblioteca adherida a la XBM i la Diputació de Barcelona per a la gestió 
integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la biblioteca d’aquests municipis, 
aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 28/2/19 (Acord 66/19), apartat 
primer de la part dispositiva, i modificat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 
9 de gener de 2020 (Acord 7/20), apartat primer i segon de la part dispositiva, en el 
sentit següent:  
 
1. Modificar l’apartat 4 d’“Antecedents i motivació” en el sentit d’afegir la data 

d’inauguració o data prevista de la inauguració de la biblioteca, i la seva adreça. 
 
La redacció de l’apartat 4 d’“Antecedents i motivació” ha de ser:  
 
“ 
4. L’Ajuntament, en exercici de la competència de promoció de la cultura i 

equipaments culturals (article 25.2.m) de la LBRL) i, en compliment de la 
necessària prestació del servei de biblioteca pública (article 26.1 b) de la LBRL), 
disposa de la Biblioteca municipal (nom de la biblioteca), (consignar data 
inauguració o data prevista futura inauguració) ubicada a (adreça).” 
 

2. Modificar el redactat de l’apartat 5 d’“Antecedents i motivació” en el sentit de 
suprimir l’expressió “el present conveni de col·laboració ha estat aprovat per (òrgan 
provincial de la Diputació de (data)”, i incorporar al redactat, d’una banda, els 
acords d’aprovació i modificació del conveni per part de la Junta de Govern de la 
Diputació i, d’altra banda, per afegir “resolució” com a possible forma d’aprovació 
del conveni per part de l’ajuntament.  
 
La redacció de l’apartat 5 d’“Antecedents i motivació” ha de ser:  
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“ 
5. El present conveni de col·laboració ha estat aprovat per la Junta de Govern de la 

Diputació, en data 28 de febrer de 2019 (AJG 66 /19), modificat pel mateix òrgan 
en sessions celebrades el dia 9 de gener de 2020 (AJG 7/20) i (data) (número 
acord) 
 
I, per altra banda, ha estat aprovat també per (acord/resolució) de (òrgan 
municipal) de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), en data (data).” 
 

3. Modificar el redactat del pacte segon envers la identificació de la biblioteca, en el 
sentit d’incorporar la dada de la superfície útil de l’equipament.  
 
La redacció del pacte segon ha de ser:  
 
“La biblioteca (nom de la biblioteca), que compta amb una superfície útil de (m)2 

compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis 
bàsics.” 
 

4. Modificar la Disposició Addicional per tal d’ampliar la casuística que es pot regular 
en ella.  

 
La redacció de la Disposició Addicional ha de ser:  
 
“(Disposició addicional: si s’escau, concreció de fons/projectes, condicions i 
serveis especials, condicions específiques a l’àmbit dels recursos humans, o 
qualsevol tipus de casuística especial de la Biblioteca que ha de ser objecte d’una 
regulació específica per la seva excepcionalitat i singularitat).”  
 

5. Modificar l’Annex 1 “Recursos humans”, concretament el quadre de “Recursos 
humans segons els mòduls”, per tal d’incloure la categoria de Sotsdirector.  
 
La redacció del quadre de “Recursos humans segons els mòduls” de l’Annex  1 ha 
de ser:  
 

Recursos humans segons els mòduls(1) 

en jornades a temps complet      

Personal 
bibliotecari 
titulat 

1. Director de biblioteca   (nombre)  
2. Sotsdirector de biblioteca (*)   (nombre)  
3. Bibliotecaris   (nombre)  

Personal 
sense 
titulació 
bibliotecària 

4. Tècnics auxiliars de biblioteca   (nombre)  
5. Ajudants de serveis   (nombre)  

6. Altres categories   (nombre)  
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(*) A les biblioteques en què no està prevista aquesta categoria, no és necessari fer-la constar 
en el quadre, en aquests casos la numeració serà igualment correlativa, per tant la darrera 
categoria (“altres categories”) estarà numerada com la 5a. 
 
Segon. Aprovar el text refós del conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments 
que comptin amb una biblioteca adherida a la XBM i la Diputació de Barcelona per a la 
gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la biblioteca d’aquests 
municipis, que integra les modificacions enumerades al dispositiu primer, i que 
substitueix al text aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 28/2/19 
(Acord 66/19), apartat primer de la part dispositiva, modificat per la Junta de Govern en 
sessió celebrada el 9 de gener de 2020 (Acord 7/20), apartat primer i segon de la part 
dispositiva. Es transcriu a continuació la minuta:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE (nom de l’ajuntament) I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM), DE LA BIBLIOTECA D’AQUEST MUNICIPI  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla Catalunya 
126 de Barcelona, representada per (nom del representant i Àrea u òrgan que representa), 
segons (normativa que habilita la representació)  
 
Igualment, intervé el Secretari delegat, (nom de la persona), en virtut de les facultats 
conferides (normativa habilitadora), als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 
3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
De l’altra, l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), (en endavant, l’Ajuntament), amb NIF 
(número) i domicili a (adreça i població), representat per l’alcalde/sa president/ta, assistit pel 
secretari/ària d’aquest Ajuntament Sr./Sra. (nom de la persona). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom es troba entre els pilars bàsics en 

què s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació 
que s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera 
essencial per la democratització de la informació, posant-la a l’abast de les persones, 
acompanyada dels mitjans que han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne 
ús profitosament, és a dir, convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un 
espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts 
de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permeti moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
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2. L’article 26.1 b) de la Llei reguladora de les bases del règim local (en endavant LBRL) i 
l’article 67 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC); així com l’article 39.2 de 
la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, estableixen que la 
biblioteca pública és un servei cultural que han de prestar els municipis i, de manera 
obligatòria, aquells de més de cinc mil habitants. 

 
El precedent article 25.2.m) de la mateixa LBRL, disposa que el municipi exercirà en tot 
cas, competències pròpies, en els termes que la legislació prevegi, entre d’altres, en 
matèria de promoció de la cultura i equipaments culturals. En el mateix sentit, l’article 
66.3.n) del TRLMRLC recull també que el municipi té competències pròpies en matèria 
d’activitats i instal·lacions culturals i l’ocupació del lleure. 

 
3. L’article 31 de l’esmentada LRBRL estableix que són fins propis i específics de la 

província garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la 
política econòmica i social, i l’article 36 estableix com a competència de les Diputacions 
la coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la seva prestació integral i 
adequada, i l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 

 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca, d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa Bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
sistema de lectura pública de Catalunya, en relació amb la disposició transitòria tercera 
de la Llei 4/1993, determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que 
correspon prestar a les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del 
territori de Catalunya en regions. 

 
4. L’Ajuntament, en exercici de la competència de promoció de la cultura i equipaments 

culturals (article 25.2.m) de la LBRL) i, en compliment de la necessària prestació del 
servei de biblioteca pública (article 26.1 b) de la LBRL), disposa de la Biblioteca 
municipal (nom de la biblioteca) (data inauguració o data prevista futura inauguració) 
ubicada a (adreça).  

 
5. El present conveni de col·laboració ha estat aprovat per la Junta de Govern de la 

Diputació, en data 28 de febrer de 2019 (AJG 66 /19), modificat pel mateix òrgan en 
sessions celebrades el dia 9 de gener de 2020 (AJG 7/20) i (data) (número acord) 

 
I, per altra banda, ha estat aprovat també per (acord/resolució) de (òrgan municipal) de 
l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), en data (data).  

 
6. El règim jurídic que regeix aquest conveni és el previst als articles 47 a 53 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya.  
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El present conveni segueix el marc sectorial establert a la Llei 4/1993, de 18 de març, del 
sistema bibliotecari de Catalunya, desenvolupada a partir del Mapa de Lectura Pública 
de Catalunya i els Estàndards de biblioteca pública.  

 
Si s’escau, la concreció de les necessitats específiques queda representada al Pla 
municipal de Biblioteques. 

 
Per tot l’exposat, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  

 
PACTES 

 
Primer. Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assessorament assistència, prestació 
de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació de Barcelona ofereix a 
l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) en relació amb la Biblioteca (nom de la biblioteca), de 
la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els requeriments mínims que la biblioteca 
ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La biblioteca té la condició de servei públic municipal. D’acord amb el règim de gestió que 
preveu aquest conveni, la biblioteca objecte de conveni s’integra a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM) que la Diputació de Barcelona gestiona concertadament amb els 
ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon. Identificació de la Biblioteca 
 
La biblioteca (nom de la biblioteca), que compta amb una superfície útil de (m)2 compleix els 
requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis bàsics. 
 
Tercer. Retolació de la Biblioteca 
 
La biblioteca objecte de conveni, en el rètol de l’entrada hi constarà la paraula Biblioteca, el 
nom de la Biblioteca, el logotip de l’Ajuntament i el logotip de la Diputació. El disseny del 
rètol seguirà el model de la Diputació o bé model específic, si l’Ajuntament disposa d’un 
disseny propi per a les retolacions, en aquest cas, el model final haurà de tenir el vistiplau 
de la Diputació. 
 
Quart. Modificacions de l’equipament o dels serveis 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis previstos en aquest conveni es 
realitzarà de comú acord entre la Diputació i l’Ajuntament. 
 
En cas que la modificació impliqui alguna alteració dels compromisos establerts en aquest 
conveni, requerirà de l’oportuna addenda degudament aprovada i formalitzada pels òrgans 
competents de les parts signants. 
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Cinquè. Compromisos de les parts en matèria de recursos humans 
 

5.1 La biblioteca disposarà com a mínim del personal següent: 
 

 Un/a director/a que estarà adscrit/a funcionalment a l’Ajuntament i orgànicament a 
la Diputació de Barcelona i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 

 
 el personal bibliotecari titulat, que es concreta a l’annex 1 i que aportarà la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 
 
 i el personal sense titulació bibliotecària, que es concreta a l’annex 1 i que 

aportarà l’Ajuntament, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 
 
L’adscripció orgànica a la Diputació de Barcelona no serà requisit indispensable, a petició de 
qualsevol de les parts i consensuat entre ambdues parts, el/la director/a i el personal 
bibliotecari titulat poden ser contractats directament per l’ajuntament, en aquests casos serà 
d’aplicació allò estipulat a l’apartat 5.2.3 i 5.2.5. 
 
5.2 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

 
5.2.1. Aportar el director o directora de la Biblioteca Municipal (nom de la biblioteca i 

ajuntament) 
 
5.2.2. Permetre que l’Ajuntament participi en el procés de selecció del director o 

directora que endegui la Diputació de Barcelona.  
 
5.2.3. Compensar econòmicament a l’Ajuntament, d’acord amb l’annex 1, si aquest 

contracta directament el director o directora de la biblioteca. La quantia 
s’actualitzarà anualment d’acord amb el previst a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat.  

 
En aquest cas, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 
de Biblioteques, assessorarà i donarà suport tècnic a l’Ajuntament i participarà 
en la selecció de la persona que ocuparà la plaça de director o directora de la 
biblioteca. Aquest procés de selecció es durà a terme per part de l’Ajuntament i 
serà responsabilitat de l’Ajuntament. 

 
5.2.4. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els Estàndards de Biblioteca 

Pública de Catalunya i el Mapa de Lectura Pública vigents, així com cobrir-ne 
les suplències. 

 
5.2.5. Compensar econòmicament, d’acord amb l’annex 1, a l’Ajuntament si aquest 

contracta directament al personal bibliotecari titulat. Les quantitats abonades 
per a les retribucions dels bibliotecaris de plantilla municipal es fan d’acord amb 
els paràmetres utilitzats en les convocatòries de personal de la Diputació de 
Barcelona, que té establert 5 tipus de direccions, una de personal base i altra 
de cap de zona: 
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a) Directors/es de central Urbana: els directors de biblioteques centrals de 
municipis de més de 30.000 habitants. 

b) Sots director/es: biblioteques on estigui la direcció de la zona i formin part 
d’una xarxa urbana de biblioteques municipal. 

c) Directors/es tipus A: biblioteques on hi ha, a part del director, com a mínim, 
un altre bibliotecari. 

d) Directors/es tipus B: biblioteques amb un únic bibliotecari, que fa de director 
i de bibliotecari, a part del personal tècnic auxiliar de biblioteca. 

e) Directors/es tipus C: són biblioteques de municipis per sota dels 3.000 
habitants, en els quals correspon una biblioteca filial (d’acord amb el que 
s’estableix a la Llei de biblioteques), en aquests casos, el/la director/a no cal 
que sigui bibliotecari i pot ser tècnic auxiliar de biblioteca. 

f) Bibliotecari/a: els bibliotecaris que no tenen cap funció de comandament. 
g) Plus de cap de zona. 

 
La quantia s’actualitzarà anualment d’acord amb el previst a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Aquesta compensació tindrà el caràcter de subvenció i quedarà subjecte a allò 
previst a la Llei general de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament així com l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La determinació de la compensació es fixarà mitjançant resolució de la 
Diputació de Barcelona cada any, que a més establirà el règim de pagament i 
justificació.  

 
5.2.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca objecte de conveni, a través 

de plans de formació. 
 
5.2.7. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de la Biblioteca municipal (nom de 

la biblioteca) de la ciutat i la resta de biblioteques de la XBM de la Diputació de 
Barcelona, per afavorir l’intercanvi d’experiències i iniciatives. 

 
5.2.8. Garantir la coordinació de la biblioteca de la ciutat amb la resta de la Xarxa 

mitjançant la figura del Cap de Zona i de l’itinerant de zona. 
 

5.3 L’Ajuntament assumeix els compromisos següents: 
 
5.3.1 Aportar el personal sense titulació bibliotecària, segons els estàndards de 

biblioteca pública i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències, 
segons es concreta a l’annex 1.  
 

5.3.2 Permetre que la Diputació participi en qualsevol procés de selecció del 
personal de la Biblioteca Municipal (nom de l’ajuntament) que endegui 
l’Ajuntament, d’acord al que es concreta a l’annex 1 d’aquest conveni.  
 

5.3.3. L’Ajuntament podrà sol·licitar a la Diputació, utilitzar les seves borses de treball 
actives per cobrir les vacants de forma temporal. La Diputació es compromet a 
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facilitar el nom i forma de contacte de persones amb disponibilitat que reuneixin 
el perfil demanat.  
 

5.3.4. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca objecte de conveni, sens 
perjudici de la formació que pugui oferir també la Diputació.  

 
5.3.5. Tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació 

d’acord el que es concreta a l’annex 1 d’aquest conveni. 
 
Sisè. Compromisos de les parts en matèria de fons documental i catalogació  
 
6.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

 
6.1.1. En el cas d’una nova biblioteca, subministrar el fons documental fundacional, 

amb el tractament catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg 
Col·lectiu de la XBM, segons els Estàndards de Biblioteca Pública de 
Catalunya i Mapa de Lectura Pública vigents. 
 

6.1.2. Aportar anualment un fons de manteniment de documents d’igual quantia al 
que aporta l’Ajuntament, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest 
conveni. 

 
6.1.3. Aquest fons de manteniment representarà una forquilla d'entre el 3,3 % i el 5 % 

de la col·lecció de lliure accés de la Biblioteca Municipal de (nom de 
l’ajuntament). Aquest percentatge equival a la renovació total del fons final en 
un període màxim de 15 anys. 

 
6.1.4. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la XBM. 

 
6.1.5. Mantenir el dipòsit digital de fons patrimonials i locals de la XBM 

 
6.1.6. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de 

Catalunya. 
 

6.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

6.2.1 Complementar la col·lecció inicial amb el fons local (col·lecció local) o/i 
l’especialització de la biblioteca si és el cas.  
 

6.2.2 Aportar anualment un fons de manteniment de documents d’igual quantia del 
que aporta la Diputació, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest 
conveni. 
 

6.2.3 Aquest fons de manteniment representarà una forquilla d'entre el 3,3 % i el 5 % 
de la col·lecció de lliure accés de la Biblioteca Municipal de (nom de 
l’ajuntament). Aquest percentatge equival a la renovació total del fons final en 
un període màxim de 15 anys. 
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6.2.4 Definir els criteris pel manteniment i la coordinació del fons documental de la 
Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament) mitjançant una política de 
col·lecció única de ciutat. 

 
6.3 Per fer front a aquestes aportacions d’acord amb el disposat en aquest pacte, tant la 

Diputació com l’Ajuntament consignaran anualment en el seus respectius 
pressupostos l’assignació econòmica necessària, d’acord al que es concreta a l’annex 
2 d’aquest conveni. 

 
Setè. Compromisos de les parts en matèria d’avaluació de riscos laborals i 
coordinació empresarial 
 
7.1. Les parts signants es comprometen a donar compliment a les obligacions previstes a 

la legislació vigent aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, que en data 
actual es concreta en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals i pel Reial decret 171/2004, de 30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 
24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats, tenint en compte que a la 
biblioteca de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) objecte d’aquest conveni, hi 
presten servei treballadors de la Diputació de Barcelona de forma regular i/o puntual 
(personal “itinerant”). 
 
A l’annex 3 es descriuen els mecanismes de coordinació entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 

7.2. Per al compliment de l’anterior compromís, l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) 
haurà de facilitar a la Diputació la següent documentació: 

 
7.2.1. Nom de la persona que actuarà com a interlocutor amb la Diputació de 

Barcelona en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

7.2.2. Avaluacions de riscos dels centres de treball on s’hagin de desenvolupar els 
treballs i les mesures preventives a adoptar. 

 
7.2.3. Mesures d’emergència corresponents al Pla d’Emergència i autoprotecció.  

 
7.3. Així mateix, la Diputació de Barcelona haurà de facilitar a l’Ajuntament la següent 

documentació: 
 

7.3.1. Nom de la persona que actuarà com a interlocutor amb l’Ajuntament en matèria 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

7.3.2. Relació de treballadors de la Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament). 
 

7.3.3. Document on s’acredita que els treballadors han rebut formació i informació 
específica sobre els riscos i normes de seguretat referents al seu lloc de treball 
i a les tasques a desenvolupar. 
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7.3.4. Declaració on s’acrediti l’aptitud dels treballadors per desenvolupar la feina, o 
oferiment del reconeixement mèdic, complint amb les obligacions en matèria de 
vigilància de la salut. 

 
7.3.5. Avaluació dels riscos laborals dels treballs a realitzar, i mesures preventives 

que s’adoptaran. 
 

7.3.6. Certificat dels treballadors conforme han estat informats dels riscos del centre.  
 

Vuitè. Compromisos de les parts en matèria de tecnologia i canals digitals 
 
8.1. La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 
 

- Dotar i mantenir la infraestructura i equipament informàtic bàsics (comunicacions, 
cablatge, PC i altres dispositius) necessari pel treball del personal de la biblioteca i 
per l’accés dels usuaris als serveis de la biblioteca i a Internet.   

- Dotar i mantenir les aplicacions informàtiques bàsiques necessàries pel treball del 
personal de la biblioteca (aplicatius de gestió bibliotecària, gestors de continguts 
pels portals de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i plataformes de treball virtual) 
i pels punts de servei als usuaris. 

- Mantenir l’equipament i aplicatius RFID adquirits pel municipi en el cas que la 
Diputació de Barcelona arribi a un acord amb el seu proveïdor. 

- Crear i mantenir els canals digitals de la Xarxa de Biblioteques Municipals, per fer 
visible als ciutadans l’activitat de la biblioteca, la seva col·lecció documental, i els 
seus continguts digitals i serveis virtuals. Actualment aquests canals són: catàleg 
col·lectiu de la XBM, portal general de la XBM, portal infantil de la XBM, dipòsit 
digital XBM de fons patrimonials i locals, apps XBM, xarxes socials XBM. 

 
8.2. L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

- Aportar i mantenir al dia en el portal general de la XBM les dades de la biblioteca, 
els continguts bàsics sobre l’activitat i serveis de la biblioteca (per exemple: 
activitats de la biblioteca, dades de contacte, horaris, serveis especials, fons 
especials, notícies i avantatges del carnet) i els continguts bàsics que es creen de 
forma cooperativa entre totes les biblioteques (per exemple: recomanacions de 
lectura).  

- Mantenir, reposar i actualitzar les infraestructures i l’equipament informàtic, en cas 
que el municipi vulgui aportar serveis tecnològics addicionals (aula d’informàtica, 
dispositius mòbils....) no vinculats als que dota la Diputació. 

- Aportar i mantenir la telefonia de veu. També les dades en l’equipament tecnològic 
no inclòs en la infraestructura bàsica aportada per la Diputació (aula multimèdia...).   

- Subministrar els equips necessaris d’autopréstec d’acord amb el model de servei i 
els requeriments tècnics establerts per la Diputació de Barcelona. I mantenir-los en 
el cas que la Diputació no tingui acord de manteniment amb el proveïdor. 

- Aportar els dispositius necessaris pel manteniment dels continguts de les xarxes 
socials 
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Novè. Compromisos de les parts en matèria de promoció de la lectura 
 
9.1. La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

 
- Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura. 

 
9.2. L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

- Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció 
de la lectura a la Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament) i dels seus serveis, 
així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, en el marc del Pla 
d’Objectius i Activitats anual, d’acord amb l’annex 2. Impulsar l’elaboració d’un Pla 
de Lectura Pública del seu municipi. 

 
Desè. Altres compromisos de les parts relatius al funcionament del servei bibliotecari  
 
10.1. La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

- Tractar les dades estadístiques de la Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament) 
en el seu conjunt i concretament per a cada biblioteca objecte de conveni i 
elaborar estudis d’avaluació. 

 
10.2. L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

- Gestionar la Biblioteca Municipal de la ciutat i garantir la prestació dels serveis 
bàsics de lectura pública. 

- Elaborar, fer el seguiment i executar el Pla d’objectius i activitats anuals de la 
Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament).  

- Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i d’ús dels serveis bibliotecaris virtuals, que tingui aprovat 
la Diputació de Barcelona. 

- Redactar la normativa d’ús del servei bibliotecari de la ciutat. 
 

Onzè. Compromisos de l’Ajuntament en relació amb l’equipament bibliotecari objecte 
de conveni 
 
11.1. La biblioteca és un equipament públic de titularitat municipal. Aquest règim jurídic no 

es veu alterat amb la signatura del present conveni ni amb la incorporació dels serveis 
municipals bibliotecaris a la XBM. 
 

11.2. D’acord amb l’anterior, els compromisos de l’Ajuntament en relació amb la Biblioteca 
Municipal de (nom de l’ajuntament) són: 

 
- Mantenir l’edifici i fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 

contingut, llevat de l’equipament informàtic de la Diputació de Barcelona. 
- Satisfer les despeses dels subministraments derivades de l’activitat de la 

Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament). 
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- Garantir una correcta senyalització de la biblioteca, tant a la seva entrada de 
façana, amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la 
ciutat. 

- Realitzar les actuacions necessàries per mantenir i actualitzar els espais, les 
instal·lacions i el mobiliari. 

 
Dotzè. Funcions i serveis de la biblioteca  
 
12.1 La Biblioteca objecte d’aquest conveni farà les funcions de biblioteca municipal. 

 
12.2 Com a Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament), ha d’oferir els serveis bàsics 

d’informació i préstec per al conjunt de la població, així com els serveis específics per 
a la població infantil i juvenil. Aquests serveis bàsics es presten amb els recursos 
documentals de la biblioteca municipal de la ciutat, els del conjunt de la XBM en règim 
de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica general. 

 
12.3 La biblioteca objecte de conveni ha de mantenir, com a mínim, un horari de 

funcionament del servei de: 
 

 (nom de la biblioteca i horari) 
 
Tretzè. Comissió de Seguiment 

 
13.1 Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts 

signants, es constitueix una comissió de seguiment, vigilància i control del compliment 
del conveni, de caràcter paritari integrada per: el/la cap de zona, el director de la 
biblioteca i un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.  
Aquesta Comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin 
plantejar-se respecte del present conveni. 
 

13.2 La Comissió de Seguiment es reunirà a instàncies de qualsevol de les dues parts 
signants per tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni 
o relacionada amb el servei o amb les activitats programades. 

 
Catorzè. Previsions en cas d’incompliment. 
 
14.1 En cas d’incompliment dels deures i compromisos assumits per les dues parts en 

virtut d’aquest conveni, qualsevol de les parts signants pot requerir a la part 
incomplidora per al compliment, en el termini que es determini (i no superior a 2 
mesos), de les obligacions i compromisos que es considerin incomplerts. Aquest 
requeriment serà comunicat a l’altra part de forma fefaent. 

 
14.2 Transcorregut aquest termini, si persisteix l’incompliment, les parts podran iniciar de 

forma unilateral els tràmits de resolució del conveni, podent comportar la 
indemnització dels danys i perjudicis ocasionats per l’incompliment.  

 
14.3 Tot l’anterior, sense prejudici que les parts acordin celebrar una reunió de la comissió 

de seguiment per consensuar la millor fórmula per fer possible el compliment dels 
compromisos assumits en aquest conveni. 
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Quinzè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència de quatre anys.  
 
D’acord amb el disposat a l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en qualsevol 
moment abans de la finalització prevista, les parts podran acordar unànimement la seva 
pròrroga per a un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
Setzè. Causes de resolució 
 
Seran causa de resolució del present conveni, les següents: 
 
- El transcurs del termini de vigència o acompliment dels objectius. 
- El mutu acord dels signants. 
- L’incompliment d’obligacions o compromisos assumits per cada part en virtut d’aquest 

conveni, sens perjudici dels requeriments i les responsabilitats en què es pugui incórrer. 
- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 
 
El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la liquidació del mateix d’acord amb el 
previst a l’article 52 de la LRJSP i concordants. 
 
Dissetè. Jurisdicció 
 
Per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i execució dels pactes 
d’aquest conveni de col·laboració, les parts es sotmeten expressament a les competències 
dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur.  
 
Divuitè. Noves Biblioteques 
 
En el supòsit d’ampliació del nombre de biblioteques al municipi que impliqui la creació 
d’una Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament), serà necessari la signatura 
d’un nou conveni on es regularan alguns aspectes organitzatius no contemplats en aquest 
conveni. 
 
Dinovè. Protecció de dades 
 
La Diputació de Barcelona actua com a responsable del tractament de les dades del 
personal de la biblioteca que formin part de la seva plantilla, així com les de la resta 
d’usuaris dels diferents sistemes i eines que es posen a la seva disposició. 
 
L’ajuntament actua com a responsable del tractament de les dades del seu personal.  
 
Ambdues parts actuen com a corresponsables del tractament respecte de les persones 
usuàries dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la XBM. 
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Existirà cessió de dades entre les dues parts en matèria d’avaluació de riscos laborals i 
coordinació empresarial. 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. Els signants i les persones de les que per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de 
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
(Disposició addicional: si s’escau, concreció de fons/projectes, condicions i serveis 
especials, condicions específiques a l’àmbit dels recursos humans, o qualsevol tipus de 
casuística especial de la Biblioteca que ha de ser objecte d’una regulació específica per la 
seva excepcionalitat i singularitat).  
 
Annex 1 Recursos humans 
 

Recursos humans segons els mòduls(1)  

en jornades a temps complet      

Personal 
bibliotecari 
titulat 

1. Director de biblioteca   (nombre)  
2. Sotsdirector de biblioteca (*)   (nombre)  
3. Bibliotecaris   (nombre)  

Personal 
sense 
titulació 
bibliotecària 

4. Tècnics auxiliars de biblioteca   (nombre)  
5. Ajudants de serveis   (nombre)  

6. Altres categories   (nombre)  

      
 
(*) A les biblioteques en què no està prevista aquesta categoria, no és necessari fer-la 
constar en el quadre, en aquests casos la numeració serà igualment correlativa, per tant la 
darrera categoria (“altres categories”) estarà numerada com la 5a. 
 

                                                      
1 Tenint en compte el que estableixen els Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya i 
paràmetres claus com la població de referència i la superfície de l’equipament, s’assignen els 
mòduls: 
 

Mòdul  Classe  Biblioteca  
...  ...  .................................................  
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Compensació econòmica de la Diputació de Barcelona 
si l’Ajuntament contracta directament al personal bibliotecari titulat preus 
any en curs (increment anual segons la LPGE) 

 

  (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
  (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
  

 

 
La Diputació de Barcelona mantindrà 1 plaça de bibliotecari itinerant a nivell de zona, amb 
seu a la biblioteca central de la zona, que donarà servei puntual a la Biblioteca Municipal de 
(nom de l’ajuntament). 
 
La Diputació de Barcelona coordinarà el treball de la comarca amb la Biblioteca Municipal 
de (nom de l’ajuntament) a través del cap de zona. 

 
Annex 2 Estàndards de la biblioteca pública  
 
http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf 
Aquests estàndards bibliotecaris defineixen, segons la tipologia de la biblioteca (local, 
central o de proximitat), el nombre d’habitants i les característiques de l’equipament actual 
(superfície, distribució de l’espai i horari), els requeriments en serveis i recursos que han 
d’oferir les biblioteques. 
 

Biblioteca Administració Aportació en fons documental i 
activitats de foment de la lectura  

Bibl. Diputació (import) 
Ajuntament (import) 

 
Annex 3 Prevenció de riscos laborals  
 
1. L’Ajuntament lliurarà còpia de l’avaluació de riscos de les instal·lacions i els llocs de 

treball de la biblioteca i de la planificació de les mesures preventives que se n’hagin 
derivat a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Es 
disposarà del termini d’un any a comptar des de la signatura d’aquest conveni o des de 
la inauguració de la biblioteca. 
 

2. Si l’Ajuntament avalua els riscos psicosocials del personal municipal de la biblioteca i 
de les conclusions se’n derivi un conflicte entre empleats de la Diputació i de 
l’Ajuntament, s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial, d’acord amb la 
normativa preventiva en vigor en cada moment. Per tant, hi haurà una comunicació 
recíproca del cas entre ambdues institucions, amb la finalitat d’arribar a un acord sobre 
la forma de tractar-lo. 

 
Si l’avaluació de riscos psicosocials impulsada per l’Ajuntament inclou o participa el 
personal de la Diputació de Barcelona, de forma prèvia a l’inici del procés, cal que es 
posi en contacte amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació, informant 
del procediment. 
 

http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf
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3. En el cas de detectar-se una situació de risc psicosocial entre el personal de qualsevol 
de les entitats que presta serveis a la biblioteca, hi haurà comunicació recíproca del cas 
entre ambdues institucions amb la finalitat d’arribar a un acord sobre la forma de 
tractar-lo. En el supòsit d’haver d’adoptar mesures preventives, les dues entitats es 
coordinaran per tal de determinar a quina d’elles correspon la seva adopció. 
 

4. Quan com a resultat de l’avaluació de riscos o la vigilància de la salut calgués 
l’aplicació de mesures correctores que afectin a béns mobles i/o immobles, aquestes 
aniran, amb caràcter general, a càrrec de l’Ajuntament, en tant que titular del centre de 
treball, amb excepció d’aquelles que facin referència als equips subministrats per la 
Diputació de Barcelona. 

 
5. Les revisions mèdiques dels treballadors de la Diputació de Barcelona corresponents al 

desenvolupament dels aspectes de vigilància de la salut seran a càrrec d’aquesta, 
aplicant els protocols mèdics que facilitarà el servei de vigilància de la salut de la 
Diputació de Barcelona, que posteriorment facilitarà a l’Ajuntament els certificats 
d’aptitud. 

 
6. Quan es produeixi un accident de treball que afecti a personal de la Diputació de 

Barcelona, la direcció de la Biblioteca n’informarà a la Unitat de Recursos Humans de 
la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

 
El Servei de Prevenció de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament 
investigarà l’accident i li lliurarà una còpia de l’informe a l’Ajuntament, que haurà de 
planificar i executar les mesures correctores que se’n derivin, si és el cas, informant-ne 
la Diputació de Barcelona.  
 

7. Quan la mútua d’accidents de treball determini un període d’observació originat per una 
malaltia professional que afecti a personal de la Diputació que presta els seus serveis a 
la biblioteca, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ho 
comunicarà a l’Ajuntament. Els serveis de prevenció de totes dues institucions es 
coordinaran per fer-ne el seguiment i control. 
 

8. En el cas que siguin necessàries adaptacions al lloc de treball, restriccions o limitacions 
individuals que afectin a personal de la Diputació de Barcelona i hagin estat informades 
pel seu servei de vigilància de la salut, la Diputació de Barcelona comunicarà a 
l’Ajuntament les mesures que s’han d’aplicar per tal que es procedeixi a la seva 
execució. 

  
9. La Diputació s’encarregarà de facilitar al seu personal la formació i informació 

necessàries en matèria preventiva a excepció de les referides a emergències o al Pla 
d’autoprotecció que seran a càrrec de l’Ajuntament. 

 
10. L’Ajuntament elaborarà i aprovarà les mesures d’emergències o, el Pla d’autoprotecció 

si s’escau, l’implantarà i n’informarà i formarà a tot el personal, incloent-hi el de la 
Diputació que presti servei en aquestes biblioteques. Així mateix donarà trasllat a la 
Diputació de la documentació i de les actuacions i que se’n derivin. 
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11. En compliment de la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials, els Ajuntaments adoptaran totes les decisions i mesures necessàries per 
prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d’activitats empresarials en les 
biblioteques. 

 
Diputació i Ajuntament, a més, es comprometen a vigilar que les empreses que 
contractin o subcontractin per executar obres o prestar serveis en les seves 
biblioteques disposen de l’avaluació de riscos, el pla de seguretat i salut (si escau), els 
procediments o protocols de treball escaients, i acreditin que han complert les seves 
obligacions en matèria de formació i informació als seus treballadors i que han establert 
els mitjans de coordinació necessaris.” 

 
Tercer. Modificar el conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments que comptin 
amb una xarxa urbana de biblioteques adherida a la XBM i la Diputació de Barcelona 
per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de les biblioteques 
d’aquests municipis, aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 28/2/19 
(Acord 66/19), apartat segon de la part dispositiva, i modificat per la Junta de Govern 
en sessió celebrada el 9 de gener de 2020 (Acord 7/20), apartat tercer i quart de la 
part dispositiva, en el sentit següent:  
 
1. Modificar l’apartat 4 d’“Antecedents i motivació” en el sentit d’afegir la data 

d’inauguració o data prevista de la inauguració de la biblioteca, i la seva adreça. 
 

La redacció de l’apartat 4 d’“Antecedents i motivació” ha de ser:  
 

“ 
4. L’Ajuntament, en exercici de la competència de promoció de la cultura i 

equipaments culturals (article 25.2.m) de la LBRL) i, en compliment de la 
necessària prestació del servei de biblioteca pública (article 26.1 b) de la 
LBRL), disposa de les següents Biblioteques municipals: 

- (relació de les biblioteques municipals del municipi, data d’inauguració o data 
prevista futura inauguració i adreça)  
“ 

 
2. Modificar el redactat de l’apartat 5 d’“Antecedents i motivació” en el sentit de 

suprimir l’expressió “el present conveni de col·laboració ha estat aprovat per (òrgan 
provincial de la Diputació de (data)”, i incorporar al redactat, d’una banda, els 
acords d’aprovació i modificació del conveni per part de la Junta de Govern de la 
Diputació i, d’altra banda, per afegir “resolució” com a possible forma d’aprovació 
del conveni per part de l’ajuntament. 

 
La redacció de l’apartat 5 d’“Antecedents i motivació” ha de ser:  
 

“ 
5. El present conveni de col·laboració ha estat aprovat per la Junta de Govern de 

la Diputació, en data 28 de febrer de 2019 (AJG 66 /19), modificat pel mateix 
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òrgan en sessions celebrades el dia 9 de gener de 2020 (AJG 7/20) i (data) 
(número acord). 

 
I, per altra banda, ha estat aprovat també per (acord/resolució) de (òrgan 
municipal) de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), en data (data).” 

 
3. Modificar el redactat del pacte segon subapartat 1 i següents, envers la identificació 

de la biblioteca, en el sentit d’incorporar la dada de la superfície útil de cadascun 
dels equipaments.  

 
La redacció del pacte segon, subapartat 1 i següents, ha de ser:  
 

“ 
2.1 (relació de les biblioteques municipals del municipi i superfície útil de cada 

equipament) 
2.2  
2.3  
 
Aquestes biblioteques compleixen els requeriments mínims fixats respecte de les 
seves dimensions i serveis bàsics.” 

 
4. Modificar la Disposició Addicional per tal d’ampliar la casuística que es pot regular 

en ella.  
 

La redacció de la Disposició Addicional ha de ser:  
 

“(Disposició addicional: si s’escau, concreció de fons/projectes, condicions i 
serveis especials, condicions específiques a l’àmbit dels recursos humans, o 
qualsevol tipus de casuística especial de la Xarxa de Biblioteques del municipi que 
ha de ser objecte d’una regulació específica per la seva excepcionalitat i 
singularitat).” 

 
Quart. Aprovar el text refós del conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments 
amb una xarxa urbana de biblioteques adherida a la XBM i la Diputació de Barcelona 
per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de les biblioteques 
d’aquests municipis, que integra les modificacions enumerades al dispositiu tercer, i 
substitueix al text aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada el 28/2/19 
(Acord 66/19), apartat segon de la part dispositiva, i modificat per la Junta de Govern 
en sessió celebrada el 9 de gener de 2020 (Acord 7/20), apartat tercer i quart de la 
part dispositiva. Es transcriu a continuació la minuta: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE (nom de l’ajuntament)  I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM), DE LES BIBLIOTEQUES D’AQUEST MUNICIPI  
ENTITATS QUE INTERVENEN  
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D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla Catalunya 
126 de Barcelona, representada per (nom del representant i Àrea u òrgan que representa),  
segons (normativa que habilita la representació)  
 
Igualment, intervé el Secretari delegat, (nom de la persona), en virtut de les facultats 
conferides (normativa habilitadora), als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 
3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
De l’altra, l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), (en endavant, l’Ajuntament), amb NIF 
(número) i domicili a (adreça i població), representat per l’alcalde/sa president/ta, assistit pel 
secretari/ària d’aquest Ajuntament Sr./Sra. (nom de la persona). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom es troba entre els pilars bàsics en 

què s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació 
que s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera 
essencial per la democratització de la informació, posant-la a l’abast de les persones, 
acompanyada dels mitjans que han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne 
ús profitosament, és a dir, convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un 
espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts 
de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permeti moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 

2. L’article 26.1 b) de la Llei reguladora de les bases del règim local (en endavant LBRL) i 
l’article 67 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC); així com l’article 39.2 de 
la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, estableixen que la 
biblioteca pública és un servei cultural que han de prestar els municipis i, de manera 
obligatòria, aquells de més de cinc mil habitants.º 

 
El precedent article 25.2.m) de la mateixa LBRL, disposa que el municipi exercirà en tot 
cas, competències pròpies, en els termes que la legislació prevegi, entre d’altres, en 
matèria de promoció de la cultura i equipaments culturals. En el mateix sentit, l’article 
66.3.n) del TRLMRLC recull també que el municipi té competències pròpies en matèria 
d’activitats i instal·lacions culturals i l’ocupació del lleure. 
 

3. L’article 31 de l’esmentada LRBRL estableix que són fins propis i específics de la 
província garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la 
política econòmica i social, i l’article 36 estableix com a competència de les Diputacions 
la coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la seva prestació integral i 
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adequada, i l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 

 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca, d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa Bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
sistema de lectura pública de Catalunya, en relació amb la disposició transitòria tercera 
de la Llei 4/1993, determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que 
correspon prestar a les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del 
territori de Catalunya en regions. 
 

4. L’Ajuntament, en exercici de la competència de promoció de la cultura i equipaments 
culturals (article 25.2.m) de la LBRL) i, en compliment de la necessària prestació del 
servei de biblioteca pública (article 26.1 b) de la LBRL), disposa de les següents 
Biblioteques municipals: 
 
- (relació de les biblioteques municipals del municipi, data d’inauguració o data prevista 

futura inauguració i adreça). 
 
5. El present conveni de col·laboració ha estat aprovat per la Junta de Govern de la 

Diputació, en data 28 de febrer de 2019 (AJG 66 /19), modificat pel mateix òrgan en 
sessions celebrades el dia 9 de gener de 2020 (AJG 7/20) i (data) (número acord) 

 
I, per altra banda, ha estat aprovat també per (acord/resolució) de (òrgan municipal) de 
l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), en data (data).  

 
6. El règim jurídic que regeix aquest conveni és el previst als articles 47 a 53 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. El present conveni segueix el marc sectorial establert a la Llei 4/1993, de 
18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, desenvolupada a partir del Mapa de 
Lectura Pública de Catalunya i els Estàndards de biblioteca pública.  

 
Si s’escau, la concreció de les necessitats específiques queda representada al Pla 
municipal de Biblioteques. 

 
Per tot l’exposat, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  

 
PACTES 

Primer. Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assessorament assistència, prestació 
de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació de Barcelona ofereix a 
l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) en relació amb la Xarxa Municipal de Biblioteques 
d’aquest municipi que s’identifiquen en el pacte següent, de les quals l’Ajuntament n’és 
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titular; així com establir els requeriments mínims que les biblioteques han de complir per 
poder rebre aquest suport. 
 
La biblioteca té la condició de servei públic municipal. D’acord amb el règim de gestió que 
preveu aquest conveni, les biblioteques objecte de conveni s’integren a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals (XBM) que la Diputació de Barcelona gestiona concertadament amb 
els ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon. Identificació de les Biblioteques 
 
Tal i com estableix l’art. 33 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de 
Catalunya, (nom de l’ajuntament) ha de comptar amb un servei de biblioteca pública 
descentralitzat. El conjunt del servei ha de treballar de manera coordinada i ha de constituir-
se com una mateixa organització bibliotecària amb diferents biblioteques a la ciutat. D’acord 
amb el marc legislatiu català, els elements que configuren les xarxes urbanes de 
biblioteques són: la biblioteca central urbana i les biblioteques de proximitat. 
 
La Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) es constitueix actualment per 
una xarxa urbana municipal formada per (nombre) biblioteques. Les biblioteques objecte 
d’aquest conveni són les que es detallen a continuació: 
 
2.1 (relació de les biblioteques municipals del municipi i superfície útil de cada equipament) 
2.2  
2.3  
 
Aquestes biblioteques compleixen els requeriments mínims fixats respecte de les seves 
dimensions i serveis bàsics. 
 
Tercer. Retolació de la Biblioteca 
 
Per a cada biblioteca objecte de conveni, en el rètol de l’entrada hi constarà la paraula 
Biblioteca, el nom de la Biblioteca, el logotip de l’Ajuntament i el logotip de la Diputació. El 
disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model específic, si l’Ajuntament 
disposa d’un disseny propi per a les retolacions, en aquest cas, el model final haurà de tenir 
el vistiplau de la Diputació. 
 
Quart. Modificacions de l’equipament o dels serveis 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis previstos en aquest conveni es 
realitzarà de comú acord entre la Diputació i l’Ajuntament. 
 
En cas que la modificació impliqui alguna alteració dels compromisos establerts en aquest 
conveni, requerirà de l’oportuna addenda degudament aprovada i formalitzada pels òrgans 
competents de les parts signants. 
 
Cinquè. Compromisos de les parts en matèria de recursos humans 
 
5.1 Cada biblioteca disposarà com a mínim del personal següent: 
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 Un/a director/a que estarà adscrit/a funcionalment a l’Ajuntament i orgànicament a la 
Diputació de Barcelona i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic de la 
Diputació, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 

 
La direcció adscrita a la Biblioteca Central (nom de la biblioteca) exercirà alhora les 
funcions de cap de la xarxa urbana. En aquesta biblioteca també s’adscriurà un/a 
Sots director/a, si s’escau, segons els Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya 
i Mapa de Lectura Pública vigents. 

 
 el personal bibliotecari titulat, que es concreta a l’annex 1 i que aportarà la Diputació 

de Barcelona, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 
 
 i el personal sense titulació bibliotecària, que es concreta a l’annex 1 i que aportarà 

l’Ajuntament, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 
 
L’adscripció orgànica a la Diputació de Barcelona no serà requisit indispensable, a petició de 
qualsevol de les parts i consensuat entre ambdues parts, el/la director/a i el personal 
bibliotecari titulat poden ser contractats directament per l’ajuntament, en aquests casos serà 
d’aplicació allò estipulat a l’apartat 5.2.3 i 5.2.5.   
 
5.2 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

5.2.1. Aportar el director/s o directora/es i sotsdirector/a si s’escau, de les biblioteques 
que integren Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) 

 
5.2.2. Permetre que l’Ajuntament participi en el procés de selecció del director o 

directora que endegui la Diputació de Barcelona.  
 

5.2.3. Compensar econòmicament a l’Ajuntament, d’acord amb l’annex 1, si aquest 
contracta directament el director o directora de la biblioteca. La quantia 
s’actualitzarà anualment d’acord amb el previst a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat.  

 
En aquest cas, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 
de Biblioteques, assessorarà i donarà suport tècnic a l’Ajuntament i participarà 
en la selecció de la persona que ocuparà la plaça de director o directora de la 
biblioteca. Aquest procés de selecció es durà a terme per part de l’Ajuntament i 
serà responsabilitat de l’Ajuntament. 
 

5.2.4. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els Estàndards de Biblioteca 
Pública de Catalunya i el Mapa de Lectura Pública vigents, així com cobrir-ne 
les suplències. 

 
5.2.5. Compensar econòmicament, d’acord amb l’annex 1, a l’Ajuntament si aquest 

contracta directament al personal bibliotecari titulat. Les quantitats abonades 
per a les retribucions dels bibliotecaris de plantilla municipal es fan d’acord amb 
els paràmetres utilitzats en les convocatòries de personal de la Diputació de 
Barcelona, que té establert 5 tipus de direccions, una de personal base i altra 
de cap de zona: 
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a) Directors/es de central Urbana: els directors de biblioteques centrals de 
municipis de més de 30.000 habitants. 

b) Sots director/es: biblioteques on estigui la direcció de la zona i formin part 
d’una xarxa urbana de biblioteques municipal. 

c) Directors/es tipus A: biblioteques on hi ha, a part del director, com a mínim, 
un altre bibliotecari. 

d) Directors/es tipus B: biblioteques amb un únic bibliotecari, que fa de director 
i de bibliotecari, a part del personal tècnic auxiliar de biblioteca. 

e) Directors/es tipus C: són biblioteques de municipis per sota dels 3.000 
habitants, en els quals correspon una biblioteca filial (d’acord amb el que 
s’estableix a la Llei de biblioteques), en aquests casos, el/la director/a no cal 
que sigui bibliotecari i pot ser tècnic auxiliar de biblioteca. 

f) Bibliotecari/a: els bibliotecaris que no tenen cap funció de comandament. 
g) Plus de cap de zona. 

 
La quantia s’actualitzarà anualment d’acord amb el previst a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Aquesta compensació tindrà el caràcter de subvenció i quedarà subjecte allò 
previst a la Llei general de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament així com l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La determinació de la compensació es fixarà mitjançant resolució de la 
Diputació de Barcelona cada any, que a més establirà el règim de pagament i 
justificació.  

 
5.2.6. Oferir formació tècnica al personal de les biblioteques objecte de conveni, a 

través de plans de formació. 
 
5.2.7. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de la Xarxa Municipal de 

Biblioteques de la ciutat i la resta de biblioteques de la XBM de la Diputació de 
Barcelona, per afavorir l’intercanvi d’experiències i iniciatives. 

 
5.2.8. Garantir la coordinació de les biblioteques de la ciutat amb la resta de la Xarxa 

mitjançant la figura del Cap de Zona i de l’itinerant de zona. 
 

5.3 L’Ajuntament assumeix els compromisos següents: 
 

5.3.1 Aportar el personal sense titulació bibliotecària, segons els estàndards de 
biblioteca pública i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències, 
segons es concreta a l’annex 1.   
 

5.3.2 Permetre que la Diputació participi en qualsevol procés de selecció del 
personal de la Xarxa Municipal de Biblioteques (nom de l’Ajuntament) que 
endegui l’Ajuntament, d’acord al que es concreta a l’Annex 1 d’aquest conveni. 

 
5.3.3 L’Ajuntament podrà sol·licitar a la Diputació, utilitzar les seves borses de treball 

actives per cobrir les vacants de forma temporal. La Diputació es compromet a 
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facilitar el nom i forma de contacte de persones disponibles que reuneixin el 
perfil demanat.  

 
5.3.4 Oferir formació tècnica al personal de les biblioteques objecte de conveni, sens 

perjudici de la formació que pugui oferir també la Diputació. 
 

5.3.5 Tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació 
d’acord el que es concreta a l’annex 1 d’aquest conveni. 

 
Sisè. Compromisos de les parts en matèria de fons documental i catalogació  
 
6.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

 
6.1.1 En el cas d’una nova biblioteca, subministrar el fons documental fundacional, 

amb el tractament catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg 
Col·lectiu de la XBM, segons els Estàndards de Biblioteca Pública de 
Catalunya i Mapa de Lectura Pública vigents. 
 

6.1.2 Aportar anualment un fons de manteniment de documents d’igual quantia al 
que aporta l’Ajuntament, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest 
conveni. 

 
6.1.3 Aquest fons de manteniment representarà una forquilla d'entre el 3,3 % i el 5 % 

de la col·lecció de lliure accés de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom 
de l’ajuntament). Aquest percentatge equival a la renovació total del fons final 
en un període màxim de 15 anys. 

 
6.1.4 Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la XBM. 

 
6.1.5 Mantenir el dipòsit digital de fons patrimonials i locals de la XBM. 

 
6.1.6 Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de 

Catalunya. 
 

6.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

6.2.1 Complementar la col·lecció inicial amb el fons local (col·lecció local) o/i 
l’especialització de la biblioteca si és el cas. 
 

6.2.2 Aportar anualment un fons de manteniment de documents d’igual quantia del 
que aporta la Diputació, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest 
conveni. 

 
6.2.3 Aquest fons de manteniment representarà una forquilla d'entre el 3,3 % i el 5 % 

de la col·lecció de lliure accés de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom 
de l’ajuntament). Aquest percentatge equival a la renovació total del fons final 
en un període màxim de 15 anys. 
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6.2.4 Definir els criteris pel manteniment i la coordinació del fons documental de la 
Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) mitjançant una 
política de col·lecció única de ciutat. 

 
6.3 Per fer front a aquestes aportacions d’acord amb el disposat en aquest pacte, tant la 

Diputació com l’Ajuntament consignaran anualment en el seus respectius pressupostos 
l’assignació econòmica necessària, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest 
conveni. 

 
Setè. Compromisos de les parts en matèria d’avaluació de riscos laborals i 
coordinació empresarial 
 
7.1 Les parts signants es comprometen a donar compliment a les obligacions previstes a la 

legislació vigent aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, que en data 
actual es concreta en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals i pel Reial decret 171/2004, de 30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 24 
de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats, tenint en compte que a les 
biblioteques de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) objecte d’aquest conveni, hi 
presten servei treballadors de la Diputació de Barcelona de forma regular i/o puntual 
(personal “itinerant”). 
 
A l’annex 3 es descriuen els mecanismes de coordinació entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
7.2. Per al compliment de l’anterior compromís, l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) haurà 

de facilitar a la Diputació la següent documentació: 
 

7.2.1 Nom de la persona que actuarà com a interlocutor amb la Diputació de 
Barcelona en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

7.2.2 Avaluacions de riscos dels centres de treball on s’hagin de desenvolupar els 
treballs i les mesures preventives a adoptar. 

 
7.2.3 Mesures d’emergència corresponents al Pla d’Emergència i autoprotecció.  

 
7.3. Així mateix, la Diputació de Barcelona haurà de facilitar a l’Ajuntament la següent 

documentació: 
 

7.3.1. Nom de la persona que actuarà com a interlocutor amb l’Ajuntament en matèria 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

7.3.2. Relació de treballadors de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de 
l’ajuntament). 

 
7.3.3. Document on s’acredita que els treballadors han rebut formació i informació 

específica sobre els riscos i normes de seguretat referents al seu lloc de treball 
i a les tasques a desenvolupar. 
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7.3.4. Declaració on s’acrediti l’aptitud dels treballadors per desenvolupar la feina, o 
oferiment del reconeixement mèdic, complint amb les obligacions en matèria de 
vigilància de la salut. 

 
7.3.5. Avaluació dels riscos laborals dels treballs a realitzar, i mesures preventives 

que s’adoptaran. 
 

7.3.6. Certificat dels treballadors conforme han estat informats dels riscos del centre.  
 
Vuitè. Compromisos de les parts en matèria de tecnologia i canals digitals 
 
8.1. La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

 
- Dotar i mantenir la infraestructura i equipament informàtic bàsics (comunicacions, 

cablatge, PC i altres dispositius) necessari pel treball del personal de la Xarxa 
Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) i per l’accés dels usuaris als 
serveis de les biblioteques i a Internet.   

- Dotar i mantenir les aplicacions informàtiques bàsiques necessàries pel treball del 
personal de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) (aplicatius 
de gestió bibliotecària, gestors de continguts pels portals de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, i plataformes de treball virtual) i pels punts de servei als 
usuaris. 

- Mantenir l’equipament i aplicatius RFID adquirits pel municipi en el cas que la 
Diputació de Barcelona arribi a un acord amb el seu proveïdor. 

- Crear i mantenir els canals digitals de la Xarxa de Biblioteques Municipals, per fer 
visible als ciutadans l’activitat de les biblioteques, la seva col·lecció documental, i els 
seus continguts digitals i serveis virtuals. Actualment aquests canals són: catàleg 
col·lectiu de la XBM, portal general de la XBM, portal infantil de la XBM, dipòsit 
digital XBM de fons patrimonials i locals, apps XBM, xarxes socials XBM.   

8.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 
- Aportar i mantenir al dia en el portal general de la XBM les dades de les 

biblioteques, els continguts bàsics sobre l’activitat i serveis de les biblioteques (per 
exemple: activitats de les biblioteques, dades de contacte, horaris, serveis 
especials, fons especials, notícies i avantatges del carnet) i els continguts bàsics 
que es creen de forma cooperativa entre totes les biblioteques (per exemple: 
recomanacions de lectura).  

- Mantenir, reposar i actualitzar les infraestructures i l’equipament informàtic, en cas 
que el municipi vulgui aportar serveis tecnològics addicionals (aula d’informàtica, 
dispositius mòbils....) no vinculats als que dota la Diputació. 

- Aportar i mantenir la telefonia de veu. També les dades en l’equipament tecnològic 
no inclòs en la infraestructura bàsica aportada per la Diputació (aula multimèdia...).   

- Subministrar els equips necessaris d’autopréstec d’acord amb el model de servei i 
els requeriments tècnics establerts per la Diputació de Barcelona. I mantenir-los en 
el cas que la Diputació no tingui acord de manteniment amb el proveïdor. 

- Aportar els dispositius necessaris pel manteniment dels continguts de les xarxes 
socials. 
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Novè. Compromisos de les parts en matèria de promoció de la lectura 
 
9.1. La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

 
- Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura. 

 
9.2. L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 

 
- Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 

la lectura a la Xarxa Municipal de Biblioteques (nom de l’ajuntament) i dels seus 
serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, en el marc del 
Pla d’Objectius i Activitats anual, d’acord amb l’annex 2. Impulsar l’elaboració d’un 
Pla de Lectura Pública del seu municipi. 

 
Desè. Altres compromisos de les parts relatius al funcionament del servei bibliotecari  
 
10.1. La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

 
- Tractar les dades estadístiques de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de 

l’ajuntament) en el seu conjunt i concretament per a cada biblioteca objecte de 
conveni i elaborar estudis d’avaluació.   
 

10.2. L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 
- Gestionar la Xarxa Municipal de Biblioteques de la ciutat i garantir la prestació dels 

serveis bàsics de lectura pública. 
- Elaborar, fer el seguiment i executar el Pla d’objectius i activitats anuals de la 

Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament).  
- Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 

Biblioteques Municipals i d’ús dels serveis bibliotecaris virtuals, que tingui aprovat 
la Diputació de Barcelona. 

- Redactar la normativa d’ús del servei bibliotecari de la ciutat. 
 
Onzè. Compromisos de l’Ajuntament en relació amb l’equipament bibliotecari objecte 
de conveni 
 
11.1 La biblioteca és un equipament públic de titularitat municipal. Aquest règim jurídic no 

es veu alterat amb la signatura del present conveni ni amb la incorporació dels serveis 
municipals bibliotecaris a la XBM. 

 
11.2 D’acord amb l’anterior, els compromisos de l’Ajuntament en relació amb la Xarxa 

Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) són: 
 

- Mantenir l’edifici i fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic de la Diputació de Barcelona. 

- Satisfer les despeses dels subministraments derivades de l’activitat de la Xarxa 
Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament). 
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- Garantir una correcta senyalització de les biblioteques, tant a la seva entrada de 
façana, amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la 
ciutat. 

- Realitzar les actuacions necessàries per mantenir i actualitzar els espais, les 
instal·lacions i el mobiliari. 

 
Dotzè. Funcions i serveis de la biblioteca  
 
12.1. Les Biblioteques objecte d’aquest conveni faran les funcions de biblioteques 

municipals.  
 

12.2. Com a Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament), ha d’oferir els 
serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt de la població, així com els serveis 
específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis bàsics es presten amb 
els recursos documentals del conjunt de biblioteques municipals de la ciutat, els del 
conjunt de la XBM en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a 
la xarxa telemàtica general. 

 
12.3. Les biblioteques objecte de conveni han de mantenir, com a mínim, un horari de 

funcionament del servei en cada cas de: 
 

 (nom de la biblioteca i horari) 
 ... 
 ... 

 
Tretzè. Comissió de Seguiment 
 
13.1. Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts 

signants, es constitueix una comissió de seguiment, vigilància i control del compliment 
del conveni, de caràcter paritari integrada per: el/la cap de zona, el director de la 
biblioteca central i un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.  

 
Aquesta Comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin 
plantejar-se respecte del present conveni. 
 

13.2. La Comissió de Seguiment es reunirà a instàncies de qualsevol de les dues parts 
signants per tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni 
o relacionada amb el servei o amb les activitats programades. 

 
Catorzè. Previsions en cas d’incompliment. 
 
14.1. En cas d’incompliment dels deures i compromisos assumits per les dues parts en 

virtut d’aquest conveni, qualsevol de les parts signants pot requerir a la part 
incomplidora per al compliment, en el termini que es determini (i no superior a 2 
mesos), de les obligacions i compromisos que es considerin incomplerts. Aquest 
requeriment serà comunicat a l’altra part de forma fefaent.   

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

14.2. Transcorregut aquest termini, si persisteix l’incompliment, les parts podran iniciar de 
forma unilateral els tràmits de resolució del conveni, podent comportar la 
indemnització dels danys i perjudicis ocasionats per l’incompliment.  

 
14.3. Tot l’anterior, sense prejudici que les parts acordin celebrar una reunió de la comissió 

de seguiment per consensuar la millor fórmula per fer possible el compliment dels 
compromisos assumits en aquest conveni. 

 
Quinzè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència de quatre anys.  
 
D’acord amb el disposat a l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en qualsevol 
moment abans de la finalització prevista, les parts podran acordar unànimement la seva 
pròrroga per a un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
Setzè. Causes de resolució 
 
Seran causa de resolució del present conveni, les següents: 
 
- El transcurs del termini de vigència o acompliment dels objectius. 
- El mutu acord dels signants. 
- L’incompliment d’obligacions o compromisos assumits per cada part en virtut d’aquest 

conveni, sens perjudici dels requeriments i les responsabilitats en què es pugui incórrer. 
- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 
 
El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la liquidació del mateix d’acord amb el 
previst a l’article 52 de la LRJSP i concordants. 
 
Dissetè. Jurisdicció 
 
Per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i execució dels pactes 
d’aquest conveni de col·laboració, les parts es sotmeten expressament a les competències 
dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur.  
 
Divuitè. Noves Biblioteques 
 
Les possibles biblioteques del municipi que en un futur s’integrin a la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de (nom de l’ajuntament), es regiran pel present conveni, mitjançant la 
incorporació d’una addenda, aprovada prèviament pels òrgans competents d’ambdues parts 
i degudament signada.  
 
Dinovè. Protecció de dades 
 
La Diputació de Barcelona actua com a responsable del tractament de les dades del 
personal de la biblioteca que formin part de la seva plantilla, així com les de la resta 
d’usuaris dels diferents sistemes i eines que es posen a la seva disposició. 
 
L’ajuntament actua com a responsable del tractament de les dades del seu personal.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
Ambdues parts actuen com a corresponsables del tractament respecte de les persones 
usuàries dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la XBM. 
 
Existirà cessió de dades entre les dues parts en matèria d’avaluació de riscos laborals i 
coordinació empresarial. 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. Els signants i les persones de les que per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de 
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
(Disposició addicional: si s’escau, concreció de fons/projectes, condicions i serveis 
especials, condicions específiques a l’àmbit dels recursos humans, o qualsevol tipus de 
casuística especial de la Xarxa de Biblioteques del municipi  que ha de ser objecte d’una 
regulació específica per la seva excepcionalitat i singularitat) .  
  
Annex 1 Recursos humans 
 

Recursos humans segons els mòduls(2) 

en jornades a temps complet  Bibl.1 Bibl.2 Bibl.3 Total 

Personal 
bibliotecari 
titulat 

1. Director de biblioteca (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 
2. Sotsdirector de biblioteca (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 
3. Bibliotecaris (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

Personal 
sense 
titulació 
bibliotecària 

4. Tècnics auxiliars de biblioteca (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 
5. Ajudants de serveis (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

6. Altres categories (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

      
 

                                                      
2 Tenint en compte el que estableixen els Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya i 
paràmetres claus com la població de referència i la superfície de l’equipament, s’assignen els 
mòduls: 
 

Mòdul Classe Biblioteca 
... ... ................................................. 
... ... ................................................. 
... ... ................................................. 
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Compensació econòmica de la Diputació de Barcelona 
si l’Ajuntament contracta directament al personal bibliotecari titulat preus 
any en curs (increment anual segons la LPGE) 

 

   (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
   (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
   (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 

 

 
La Diputació de Barcelona mantindrà 1 plaça de bibliotecari itinerant a nivell de zona, amb 
seu a la biblioteca central de la zona, que donarà servei puntual a la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de (nom de l’ajuntament). 
 
L’Ajuntament mantindrà 1 plaça de tècnic auxiliar de biblioteca itinerant per a tota la seva 
Xarxa de Biblioteques quan tingui assignades com a mínim 15 places de tècnics auxiliars de 
biblioteca, que donarà servei puntual a totes les biblioteques del municipi de (nom de 
l’ajuntament). 
 
La Diputació de Barcelona coordinarà el treball de la comarca amb la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de (nom de l’ajuntament) a través del cap de zona 
 
Annex 2 Estàndards de la biblioteca pública  
 
http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf 
Aquests estàndards bibliotecaris defineixen, segons la tipologia de la biblioteca (local, 
central o de proximitat), el nombre d’habitants i les característiques de l’equipament actual 
(superfície, distribució de l’espai i horari), els requeriments en serveis i recursos que han 
d’oferir les biblioteques. 

 

Biblioteca Administració Aportació en fons documental i 
activitats de foment de la lectura  

Bibl.1 Diputació (import) 
Ajuntament (import) 

Bibl.2 Diputació (import) 
Ajuntament (import) 

Bibl.3 Diputació (import) 
Ajuntament (import) 

Total Diputació (import) 
Ajuntament (import) 

 
 

  

 
Annex 3 Prevenció de riscos laborals  
 
1. L’Ajuntament lliurarà còpia de l’avaluació de riscos de les instal·lacions i els llocs de 

treball de les biblioteques i de la planificació de les mesures preventives que se n’hagin 
derivat a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Es 

http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf
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disposarà del termini d’un any a comptar des de la signatura d’aquest conveni o des de 
la inauguració de la biblioteca. 
 

2. Si l’Ajuntament avalua els riscos psicosocials del personal municipal de les biblioteques 
i de les conclusions se’n derivi un conflicte entre empleats de la Diputació i de 
l’Ajuntament, s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial, d’acord amb la 
normativa preventiva en vigor en cada moment. Per tant, hi haurà una comunicació 
recíproca del cas entre ambdues institucions, amb la finalitat d’arribar a un acord sobre 
la forma de tractar-lo. 

 
Si l’avaluació de riscos psicosocials impulsada per l’Ajuntament inclou o participa el 
personal de la Diputació de Barcelona, de forma prèvia a l’inici del procés, cal que es 
posi en contacte amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació, informant 
del procediment. 
 

3. En el cas de detectar-se una situació de risc psicosocial entre el personal de qualsevol 
de les entitats que presta serveis a les biblioteques, hi haurà comunicació recíproca del 
cas entre ambdues institucions amb la finalitat d’arribar a un acord sobre la forma de 
tractar-lo. En el supòsit d’haver d’adoptar mesures preventives, les dues entitats es 
coordinaran per tal de determinar a quina d’elles correspon la seva adopció. 
 

4. Quan com a resultat de l’avaluació de riscos o la vigilància de la salut calgués 
l’aplicació de mesures correctores que afectin a béns mobles i/o immobles, aquestes 
aniran, amb caràcter general, a càrrec de l’Ajuntament, en tant que titular del centre de 
treball, amb excepció d’aquelles que facin referència als equips subministrats per la 
Diputació de Barcelona. 

 
5. Les revisions mèdiques dels treballadors de la Diputació de Barcelona corresponents al 

desenvolupament dels aspectes de vigilància de la salut seran a càrrec d’aquesta, 
aplicant els protocols mèdics que facilitarà el servei de vigilància de la salut de la 
Diputació de Barcelona, que posteriorment facilitarà a l’Ajuntament els certificats 
d’aptitud. 

 
6. Quan es produeixi un accident de treball que afecti a personal de la Diputació de 

Barcelona, la direcció de la Biblioteca n’informarà a la Unitat de Recursos Humans de 
la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

 
El Servei de Prevenció de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament 
investigarà l’accident i li lliurarà una còpia de l’informe a l’Ajuntament, que haurà de 
planificar i executar les mesures correctores que se’n derivin, si és el cas, informant-ne 
la Diputació de Barcelona.  
 

7. Quan la mútua d’accidents de treball determini un període d’observació originat per una 
malaltia professional que afecti a personal de la Diputació que presta els seus serveis a 
les biblioteques, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
ho comunicarà a l’Ajuntament. Els serveis de prevenció de totes dues institucions es 
coordinaran per fer-ne el seguiment i control. 
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8. En el cas que siguin necessàries adaptacions al lloc de treball, restriccions o limitacions 
individuals que afectin a personal de la Diputació de Barcelona i hagin estat informades 
pel seu servei de vigilància de la salut, la Diputació de Barcelona comunicarà a 
l’Ajuntament les mesures que s’han d’aplicar per tal que es procedeixi a la seva 
execució. 

 
9. La Diputació s’encarregarà de facilitar al seu personal la formació i informació 

necessàries en matèria preventiva a excepció de les referides a emergències o al Pla 
d’autoprotecció que seran a càrrec de l’Ajuntament. 

 
10. L’Ajuntament elaborarà i aprovarà les mesures d’emergències o, el Pla d’autoprotecció 

si s’escau, l’implantarà i n’informarà i formarà a tot el personal, incloent-hi el de la 
Diputació que presti servei en aquestes biblioteques. Així mateix donarà trasllat a la 
Diputació de la documentació i de les actuacions i que se’n derivin. 

 
11. En compliment de la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials, els Ajuntaments adoptaran totes les decisions i mesures necessàries per 
prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d’activitats empresarials en les 
biblioteques. 

 
Diputació i Ajuntament, a més, es comprometen a vigilar que les empreses que 
contractin o subcontractin per executar obres o prestar serveis en les seves 
biblioteques disposen de l’avaluació de riscos, el pla de seguretat i salut (si escau), els 
procediments o protocols de treball escaients, i acreditin que han complert les seves 
obligacions en matèria de formació i informació als seus treballadors i que han establert 
els mitjans de coordinació necessaris.” 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Centre Obert Joan 
Salvador Gavina, amb NIF G08667479, contra l'acord de la Junta de Govern, de 
data 29 de juliol de 2021, que aprovà la concessió de subvencions en el marc de 
la convocatòria núm. 202120205120012303 (Exp. núm. 2021/0002193).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern, núm.: 53, de data 25 de febrer de 2021 es va 

aprovar la convocatòria (núm. 202120205120012303), que incorpora les “Bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
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Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2021.” 

 
2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 515, de data 

29 de juliol de 2021, es va aprovar la concessió de les subvencions esmentades i 
aquest acord es va publicar al BOPB en data 3 d’agost de 2021. Aquesta publicació 
en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes. 

 
3. Vist l’escrit presentat pel Sr. Jordi Balot Toldrà com a representant legal de la 

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina amb NIF G08667479, entrat al 
Registre General de la Diputació de Barcelona en data 10 d’agost de 2021, amb el 
número 202110106634, d’interposició de Recurs de Reposició contra l’acord de la 
Junta de Govern d’aquesta corporació, de data 29 de juliol de 2021, pel qual es 
desestima la sol·licitud de subvenció presentada, dins la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2021. 

 
4. Vist que la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina va sol·licitar una 

subvenció pel projecte “Monitors pel futur” presentat al Programa B- Drets bàsics, 
cicle de vida i discapacitat i que ha estat desestimada atesa la menor valoració, 
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte. 

 
5. Atès que la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina al·lega en el recurs 

presentat que:  
 

“- Es tracta d’un projecte històric de la nostra entitat que ha estat presentat a la Diputació de 
Barcelona, com a mínim, des de l’any 2013, i sempre havia estat aprovat i havíem rebut 
finançament. 
  
- Que el contingut i l’abast d’aquest projecte en la seva essència no ha canviat, més bé al 
contrari hem treballat per tal que esdevingui un projecte d’inclusió social, innovador, en el 
què participen joves (menors d’edat) en risc d’exclusió social compartint espais de formació, 
de reflexió i de trobada amb joves d’escoles d’altres barris de la ciutat, amb la importància 
que té aquesta interacció quan es tracta de col·lectius en risc. 
  
- Aquest Projecte és de continuïtat i es ve desenvolupant a la Fundació Centre Obert Joan 
Salvador Gavina, de manera ininterrompuda, des de fa més d’una dècada. 
 
- Al llarg d’aquests anys, el projecte ha estat subvencionat i ha rebut una valoració positiva 
de part del comitè avaluador, que ha considerat que sempre ha complert amb els criteris 
generals i específics de les convocatòries.  
 
- Precisament, arrel de la continuïtat d’aquest finançament, a dia d’avui, quan s’està a més 
de la meitat de l’any 2021, aquest projecte està en marxa, es compta amb un professional 
contractat per aquesta finalitat, s’ha portat a terme les edicions previstes i s’ha fet despesa a 
compte de la subvenció sol·licitada. 
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- El Projecte Monitors pel futur és una de les propostes més innovadores i engrescadores de 
la nostra Fundació i s’adreça a un col·lectiu bastant oblidat en moltes de les propostes 
socials, que és el dels joves, especialment aquells que pateixen de manera singular les 
conseqüències de les diverses crisis que ha patit la nostra societat, ara agreujada per tota la 
situació provocada pel Covid-19. 
  
- S’entén que aquest projecte dona resposta a alguns dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), principalment als següents: 
  

- ODS 1.- Fi de la pobresa  
- ODS 3.- Salut i benestar  
- ODS 4.- Educació de qualitat  
- ODS 5.- Igualtat de gènere  
- ODS 10.- Reducció de les desigualtats  
- ODS 16.- Pau, justícia i institucions sòlides  
- ODS 17.- Aliances per assolir els objectius  

 
- El Projecte es desenvolupa sempre de manera coordinada amb altres entitats i serveis tant 
del territori, com amb altres entitats socials, escoles i instituts no només del barri, sinó 
d’altres centres de la ciutat. 
 
- Ens sorprèn molt la retirada d’aquesta subvenció. Estem segurs que la manca d’aquest 
finançament fa inviable la continuïtat d’aquest projecte.  

 
Per tots aquests motius, sol·licitem:  
 
1.- Que sigui reconsiderada aquesta resolució en relació amb la inadmissió del Projecte 
Monitors pel futur presentat per la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, i que 
aquest projecte pugui ser admès sense dificultats.  
 
2.- Que es mantingui la continuïtat en el finançament d’aquest projecte per la situació de 
precarietat i alta vulnerabilitat dels joves als que va adreçat, tenint en compte l’agreujament 
de la crisi econòmica i social arrel de la pandèmia de la covid19.  
 
3.- Que es concedeixi la subvenció a la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina per a 
poder continuar el Projecte de Monitors pel futur al llarg de l’any 2021.” 

 
6. El recurs de reposició ha estat interposat en temps i forma. 
 
7. Per part del Servei de Suport de Programes Socials de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona s’ha emès un informe al respecte 
que en la part que interessa és com segueix: 

 
“Considerem que la puntuació final obtinguda ha estat resultat de la valoració dels criteris 
generals i específics definits en la convocatòria del present any i que es deriven del nou 
plantejament respecte les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de 
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l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre, any 2021. 
 
Per aquest any 2021, per tal de dotar de més concreció i coherència als projectes 
presentats, s’han definit 3 programes, identificant-se 8 àmbits d’activitat i 51 línies d’acció. 
Resultat d’aquesta modificació en la definició dels programes, àmbits i línies 
subvencionables s’ha produït un reajust dels criteris generals i específics utilitzats en les 
valoracions. 
 
En aquest sentit, determinats aspectes valorats en convocatòries anteriors, més específics 
per a la infància i adolescència en situació de risc, no s’han pogut recollir de la mateixa 
manera en la convocatòria actual, la qual cosa i en aquest cas concret ha suposat que la 
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina hagi obtingut menys puntuació respecte 
convocatòries anteriors, concretament 59 punts amb la consegüent desestimació de la 
sol·licitud atesa la menor valoració.  
 
Per tot això, s’informa desfavorablement el recurs de reposició presentat.”  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposen els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
2. De conformitat amb l’article 119.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que resolgui el recurs 
decidirà totes les qüestions, tant de forma com de fons, que plantegi el procediment, 
hagin estat al·legades o no pels interessats. En aquest darrer cas se’ls escoltarà 
prèviament. No obstant, la resolució serà congruent amb les peticions formulades 
pel recurrent, sense que en cap cas pugui agreujar-se la seva situació inicial.  

 
3. Vist l’apartat 3.3.b) en relació amb el 7.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments 

i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 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. 

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

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. Jordi Balot Toldrà, com 
a representant legal de la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, amb NIF 
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G08667479, contra l’acord de la Junta de Govern d’aquesta corporació, de data 29 de 
juliol de 2021 (AJG núm. 515), mitjançant el qual es desestima, atesa la menor 
valoració i d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, la 
subvenció sol·licitada dins la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en el 
marc de la convocatòria (núm. 202120205120012303) de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre, per a l’any 2021, d’acord amb l’informe tècnic transcrit a la part expositiva del 
present dictamen. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord a la Fundació Centre Obert Joan Salvador 
Gavina.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l'any 2021 
(Exp. núm. 2021/5853).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern, núm.: 299, de data 27 de maig de 2021 es 
va aprovar la convocatòria (núm. 202120215120012403), que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2021 i per un 
import màxim de 726.000 €. 
 
Vist que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix publicar el 
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corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vista la Base 13 de les bases específiques 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. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta subscrita en data 28 de setembre de 2021. 
 
Vist que el gerent de Serveis de Benestar Social, actuant com a òrgan competent de la 
instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions, ha elaborat l’informe 
tècnic per determinar la proposta de concessió de l’ajut per a cada sol·licitud, tenint en 
compte que l’import individualitzat de l’ajut s’ha calculat segons el sistema establert a 
la base 12, que estableix com a unitat de valoració i de determinació de la subvenció a 
percebre, l’habitatge. 
 
Vist que l’import assignat a cada habitatge s’ha determinat en funció del nombre total 
d’habitatges, que compleixen amb els requisits establerts a la Base 10, dividit per 
l’import de la convocatòria, concretament 726.000 €. 
 
Vist que en la present convocatòria, s’han rebut 88 sol·licituds de subvenció de les 
quals, un cop examinades i valorades, s’ha considerat subvencionar 84 i se n’ha 
considerat excloure 4 per no complir les Bases de la convocatòria. 
 
Vist que el nombre d’habitatges presentats per les 88 entitats participants en la 
convocatòria, han estat un total de 1.698 habitatges. D’aquests s’ha proposat 
subvencionar 1.623, i s’ha proposat desestimar 54 pisos per incompliment dels 
requisits de concessió establerts a la Base 10 i no s’han valorat 21 pisos 
corresponents a les entitats excloses per incompliment de les bases de la 
convocatòria. 
 
Vist que l’import final atorgat per punt és de 4,42 €. 
 
Atès que l’import individualitzat de l’ajut s’ha vist modificat si l’import sol·licitat per 
l’entitat ha estat menor al que li correspondria per l’import assignat a l’habitatge, com 
unitat de valoració i el nombre d’habitatges que compleixen els requisits, o si l’import 
que els correspondria és superior al 80 % del cost total de l’activitat que ha especificat 
l’entitat. 
 
Vist que hi ha 2 entitats que han sol·licitat menys import del que els correspondria pel 
número d’habitatges subvencionats i l’import atorgat per habitatge. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a 
la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 175, de 24 
de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019, 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. 
 
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 concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm.: 
202120215120012403, de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2021, d’acord 
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i 
pels imports que s’hi relacionen: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NÚM PISOS 

SUBVENCIONATS 
PUNTS  

SUBVENCIONATS 
IMPORT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

2021/0015178 G59430983 FUNDACIO PRIVADA FOMENT 
DE L'HABITATGE SOCIAL 446 41.820 185.552,33 €  2103003751/001 

2021/0015180 G64641582 FUNDACIÓ PRIVADA 
MAMBRÉ 270 25.070 111.474,10 €  2103003751/002 

2021/0015184 G66428681 
FUNDACIÓ PRIVADA 
HÀBITAT3 TERCER SECTOR 
SOCIAL 

158 15.290 68.221,26 €  2103003751/003 

2021/0014655 G61511226 FUNDACIÓ PRIVADA HABITAT 
SOLIDARI DE CALELLA 131 13.100 58.535,80 €  2103003751/004 

2021/0015006 G61964102 ASSOCIACIO PROHABITATGE 82 7.980 35.892,19 €  2103003751/005 

2021/0015313 G63231476 FUNDACIÓN PRIVADA BAYT 
AL-THAQAFA 23 2.160 10.152,77 €  2103003751/006 

2021/0015065 G58722273 FUNDACIÓ AMÀLIA SOLER 32 3.200 10.000,00 €  2103003751/007 
2021/0013309 G08424871 FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS 19 1.780 8.472,19 €  2103003751/008 

2021/0015314 G58176363 
ASSOCIACIÓ PRO 
DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL 
BERGUEDÀ 

17 1.700 8.118,38 €  2103003751/009 

2021/0015353 G58580143 FUNDACIO PERE MITJANS 18 1.650 7.897,25 €  2103003751/010 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NÚM PISOS 

SUBVENCIONATS 
PUNTS  

SUBVENCIONATS 
IMPORT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

2021/0014939 G08631574 ASSOCIACIÓ AREP PER LA 
SALUT MENTAL 16 1.440 6.968,51 €  2103003751/011 

2021/0013424 G60427523 ASSOCIACIO ACTUAVALLES 14 1.400 6.791,61 €  2103003751/012 

2021/0014946 G60168853 FUNDACIÓ MALALTS 
MENTALS DE CATALUNYA 14 1.340 6.526,25 €  2103003751/013 

2021/0013818 G60439189 FUNDACIÓ ACOLLIDA I 
ESPERANÇA 13 1.270 6.216,67 €  2103003751/014 

2021/0015150 R5800615F 
LLAR DE PAU COMPAÑÍA 
HIJAS DE LA CARIDAD DE 
SAN VICENTE DE PAUL 

14 1.270 6.216,67 €  2103003751/015 

2021/0015321 G60136637 FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA 12 1.200 5.907,09 €  2103003751/016 
2021/0015283 R0800521G CARITAS DIOCESANA DE VIC 12 1.200 5.907,09 €  2103003751/017 

2021/0015158 R0800314G CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA 13 1.190 5.862,87 €  2103003751/018 

2021/0015179 G60531100 
ACIDH - ASSOCIACIÓ 
CATALANA D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

13 1.180 5.818,64 €  2103003751/019 

2021/0015312 G65662819 SANT PERE CLAVER 
FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS 13 1.170 5.774,41 €  2103003751/020 

2021/0015186 G62393616 FUNDACIÓ INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 12 1.110 5.509,06 €  2103003751/021 

2021/0013745 G63352371 FUNDACIO PRIVADA LLARS 
COMPARTIDES 12 1.110 5.509,06 €  2103003751/022 

2021/0014866 G60703303 
FUNDACIÓ PRIVADA DEL 
MARESME PRO PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA 

11 1.100 5.464,83 €  2103003751/023 

2021/0014887 G63027411 FUNDACIÓ PRIVADA ELS 
TRES TURONS 12 1.080 5.376,38 €  2103003751/024 

2021/0015336 G61066700 FUNDACIÓ VILADEMANY 10 1.000 5.022,58 €  2103003751/025 
2021/0015276 G61611364 ARRELS FUNDACIÓ 10 960 4.845,67 €  2103003751/026 

2021/0014212 F08388043 TALLER ESCOLA 
BARCELONA SCCL 10 900 4.580,32 €  2103003751/027 

2021/0015193 G60941861 
PRODISCAPACITATS 
FUNDACIO PRIVADA 
TERRASSENCA -PRODIS 

9 900 4.580,32 €  2103003751/028 

2021/0013144 G61751863 FUNDACIO PRIVADA SIQUE 9 900 4.580,32 €  2103003751/029 

2021/0013149 G63369755 FUNDACIÓ JUBERT 
FIGUERAS 9 830 4.270,74 €  2103003751/030 

2021/0014480 G65258659 ASSOCIACIÓ PER LA 
INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL 8 790 4.093,83 €  2103003751/031 

2021/0015155 G59435180 ABD ASSOCIACIÓ BENESTAR 
I DESENVOLUPAMENT 7 670 3.563,12 €  2103003751/032 

2021/0015000 G79408696 PROVIVIENDA 7 650 3.474,67 €  2103003751/033 

2021/0013527 G58644865 
FUNDACIO D'ONCOLOGIA 
INFANTIL ENRIQUETA 
VILLAVECCHIA 

7 640 3.430,45 €  2103003751/034 

2021/0014649 G62882766 FUNDACIÓ CHM SALUT 
MENTAL 7 630 3.386,22 €  2103003751/035 

2021/0015154 G64690142 FUNDACIÓ CIUTAT I VALORS 7 630 3.386,22 €  2103003751/036 
2021/0012859 G65542284 FUNDACIÓ GESTIÓ I SUPORT 6 600 3.253,54 €  2103003751/037 

2021/0015318 G08458051 OBRA D'INTEGRACIÓ SOCIAL 
- OBINSO 6 570 3.120,87 €  2103003751/038 

2021/0014662 G64251192 
FUNDACIÓ PRIVADA SERVEI 
SOLIDARI PER LA INCLUSIÓ 
SOCIAL 

6 560 3.076,64 €  2103003751/039 

2021/0013606 G58523044 FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, 
FUND. PRIVADA 6 540 2.988,19 €  2103003751/040 
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2021/0013383 G60703386 FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC 
PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA 5 500 2.811,29 €  2103003751/041 

2021/0015008 G63340483 FUNDACIÓ PEL SUPORT 
SOCIAL SOLIDARI 5 500 2.811,29 €  2103003751/042 

2021/0013476 R0801934A CARITAS DIOCESANA DE 
TERRASSA 5 500 2.811,29 €  2103003751/043 

2021/0015292 G65529661 FUNDACIO AIP-ACAM 5 460 2.634,38 €  2103003751/044 

2021/0014660 G64046899 FUNDACIÓ PRIVADA 
BENALLAR 5 450 2.590,16 €  2103003751/045 

2021/0012933 G81802290 

FUNDACIÓN INFANTIL 
RONALD MCDONALD CASA 
RONALD MCDONALD 
BARCELONA 

5 450 2.590,16 €  2103003751/046 

2021/0015196 G63570709 FUNDACIÓ PRIVADA MAS 
ALBORNÀ 4 400 2.369,03 €  2103003751/047 

2021/0015189 G59816991 FUNDACIO CHAMPAGNAT 4 390 2.324,80 €  2103003751/048 
2021/0015086 G64980501 ASSOCIACIÓ IN VIA 4 380 2.280,58 €  2103003751/049 

2021/0015100 G59978932 FUNDACIÓ MERCÈ 
FONTANILLES 4 370 2.236,35 €  2103003751/050 

2021/0015263 G62781935 CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS 4 370 2.236,35 €  2103003751/051 
2021/0013942 G58858416 ASSOCIACIO RAUXA 4 360 2.192,12 €  2103003751/052 

2021/0014893 G62761127 ASSOCIACIÓ SOCIAL FORMA 
21 4 360 2.192,12 €  2103003751/053 

2021/0014664 G08921991 AAT - ASSOCIACIÓ D'AJUDA 
ALS TOXICÒMANS 4 400 2.047,77 €  2103003751/054 

2021/0014739 G08245714 FUNDACIÓ BUSQUETS DE 
SANT VICENÇ DE PAÜL 3 300 1.926,77 €  2103003751/055 

2021/0014511 G61350054 ASSOCIACIÓ D'ASSISTÈNCIA 
SOCIAL SANT ADJUTORI 3 300 1.926,77 €  2103003751/056 

2021/0015259 G61449104 
ASSOCIACIÓ 
COORDINADORA D'AJUDA 
UNIDA (ACAU) 

3 300 1.926,77 €  2103003751/057 

2021/0015005 G63262323 FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA 3 300 1.926,77 €  2103003751/058 
2021/0015255 G64924632 FUNDACIÓ CERMA 3 300 1.926,77 €  2103003751/059 

2021/0014098 G61003273 
ASSOCIACIÓ DE MALALTS I 
TRASPLANTATS HEPÀTICS 
DE CATALUNYA 

3 290 1.882,54 €  2103003751/060 

2021/0015192 G64404213 SURT. FUNDACIO DE DONES. 
FUNDACIO PRIVADA 3 290 1.882,54 €  2103003751/061 

2021/0015094 R0801194B COMUNIDAD TERESIANA 
BARCELONA-ZONA FRANCA 3 290 1.882,54 €  2103003751/062 

2021/0015146 G61356689 ASSOCIACIÓ PUNT DE 
REFERÈNCIA 3 280 1.838,32 €  2103003751/063 

2021/0015181 G08828998 
ASSOCIACIÓ CASAL DELS 
INFANTS PER L'ACCIÓ 
SOCIAL ALS BARRIS 

3 270 1.794,09 €  2103003751/064 

2021/0014147 G60688157 
ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A 
LA INSERCIÓ SOCIAL DE 
DONES 

3 270 1.794,09 €  2103003751/065 

2021/0014216 G62836127 

FUNDACIÓN INSTITUTO DE 
TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS - FITA 
FUNDACIÓN 

3 270 1.794,09 €  2103003751/066 

2021/0015200 F61826053 ACTUASCCL 2 200 1.484,51 €  2103003751/067 

2021/0012893 G08440307 
ASSOCIACIÓ PRO-
DISMINUITS PSIQUICS SANT 
ADRIA 

2 200 1.484,51 €  2103003751/068 
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2021/0015119 G61019642 ASSOCIACIÓ INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 2 200 1.484,51 €  2103003751/069 

2021/0015328 G17695768 FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES 2 180 1.396,06 €  2103003751/070 

2021/0015337 G60378056 
ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI 
I PROMOCIÓ DEL BENESTAR 
SOCIAL (PROBENS) 

2 180 1.396,06 €  2103003751/071 

2021/0015004 G61241378 FUNDACIÓ XAMFRÀ SANT 
MIQUEL 2 180 1.396,06 €  2103003751/072 

2021/0012661 G61911624 FUNDACIÓ TERESA GALLIFA 2 180 1.396,06 €  2103003751/073 

2021/0015317 G65009235 FUNDACIÓ ÀMBIT 
PREVENCIÓ 2 180 1.396,06 €  2103003751/074 

2021/0012377 G61095220 
ASSOCIACIÓ DE 
TRASPLANTATS CARDÍACS 
CORS NOUS 

1 100 1.042,25 €  2103003751/075 

2021/0015273 G61959417 SUPORT CASTELLAR SM 1 100 1.042,25 €  2103003751/076 

2021/0015294 G63721963 
ASSOCIACIÓ COMISSIÓ 
CATALANA D'AJUDA AL 
REFUGIAT 

1 100 1.042,25 €  2103003751/077 

2021/0012747 G62216973 FUNDACIÓ TALLERS 
GUINARDÓ 1 90 998,03 €  2103003751/078 

2021/0013514 G62397476 ASSOCIACIÓ CEDRE PER A 
LA PROMOCIÓ SOCIAL 1 90 998,03 €  2103003751/079 

2021/0015237 G64147184 FUNDACIÓ INSTITUT DE 
REINSERCIÓ SOCIAL (IRES) 1 90 998,03 €  2103003751/080 

2021/0015248 G67004325 ASSOCIACIÓ LOLA, NO 
ESTAS SOLA 1 90 998,03 €  2103003751/081 

2021/0014951 R0800324F PARRÒQUIA DE SANT JOAN 
D'HORTA 1 90 998,03 €  2103003751/082 

 
Segon. DESESTIMAR els habitatges que tot seguit es relacionen per incompliment 
dels requisits de concessió establerts a la base 10 de les bases específiques de la 
convocatòria i d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte: 
 

CIF ENTITAT 
TOTAL PISOS 

EXCLOSOS 
MUNICIPI 

PISOS 
EXCLOSOS 

MOTIU EXCLUSIÓ 

G08424871 FUNDACIÓ MARIA 
RAVENTÓS 1 L'HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G59430983 
FUNDACIO PRIVADA 
FOMENT DE 
L'HABITATGE SOCIAL 

5 

L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 1 

Incompliment de requisits de la Base 10.3: 
No consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’Habitatges d’inserció social de l’Agencia 
de l’Habitatge de Catalunya. 

MONTGAT 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 1 

Incompliment de requisits de la Base 10.3: 
No consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’Habitatges d’inserció social de l’Agencia 
de l’Habitatge de Catalunya. 

SANT VICENÇ 
DELS HORTS 2 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G60168853 
FUNDACIÓ MALALTS 
MENTALS DE 
CATALUNYA 

1 BARCELONA 1 

Incompliment de requisits de la Base 10.3: 
No consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’Habitatges d’inserció social de l’Agencia 
de l’Habitatge de Catalunya. 
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CIF ENTITAT 
TOTAL PISOS 

EXCLOSOS 
MUNICIPI 

PISOS 
EXCLOSOS 

MOTIU EXCLUSIÓ 

G60378056 

ASSOCIACIÓ PER A 
L'ESTUDI I PROMOCIÓ 
DEL BENESTAR SOCIAL 
(PROBENS) 

1 L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G60427523 ASSOCIACIO 
ACTUAVALLES 1 RIPOLLET 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G60531100 

ACIDH - ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ 

1 L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G61066700 FUNDACIÓ VILADEMANY 10 TARADELL 10 

Incompliment de requisits de la Base 10.3: 
No consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’Habitatges d’inserció social de l’Agencia 
de l’Habitatge de Catalunya. 

G61449104 
ASSOCIACIÓ 
COORDINADORA 
D'AJUDA UNIDA (ACAU) 

3 TERRASSA 3 

Incompliment de requisits de la Base 10.3: 
No consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’Habitatges d’inserció social de l’Agencia 
de l’Habitatge de Catalunya. 

G62393616 FUNDACIÓ INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 1 SANT QUIRZE 

DEL VALLÈS 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G63231476 FUNDACIÓN PRIVADA 
BAYT AL-THAQAFA 3 SANT ANDREU 

DE LA BARCA 3 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G63262323 FUNDACIÓ PROJECTE I 
VIDA 1 VIC 1 

Incompliment de requisits de la Base 10.3: 
No consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’Habitatges d’inserció social de l’Agencia 
de l’Habitatge de Catalunya. 

G64641582 FUNDACIÓ PRIVADA 
MAMBRÉ 3 

MOLLET DEL 
VALLÈS 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 
PARETS DEL 

VALLÈS 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 

SANT ANDREU 
DE LA BARCA 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G65662819 
SANT PERE CLAVER 
FUNDACIÓ SERVEIS 
SOCIALS 

2 CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 2 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 

G66339599 FUNDACIÓ ESCLAT 
MARINA 3 BARCELONA 3 

Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 
 
Incompliment de requisits de la Base 10.3: 
No consta l’adhesió del pis a la Xarxa 
d’Habitatges d’inserció social de l’Agencia 
de l’Habitatge de Catalunya. 

R0801973I 
CARITAS DIOCESANA DE 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

18 

EL PRAT DE 
LLOBREGAT 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 

GELIDA 10 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 

MOLINS DE REI 2 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 
SANT SADURNÍ 

D'ANOIA 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 

VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 2 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 

No consta el suport municipal a l’habitatge. 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 1 Incompliment de requisits de la Base 10.2: 
No consta el suport municipal a l’habitatge. 
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Tercer. EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb 
els requisits de la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït 
a l’efecte: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT MOTIU EXCLUSIÓ 

2021/0015331 G08295198 FUNDACIÓ ALDEES INFANTILS SOS 
CATALUNYA 

Incompliment base 6 en relació amb la base 8: no presenta la 
memòria normalitzada (Annex 1). 

2021/0014065 G58658238 ASSOCIACIÓ DIT I FET 
Incompliment base 12: El cost total de les activitats 
psicosocials realitzades no pot ser inferior a 2.000 euros ni la 
quantitat sol·licitada per entitat pot ser menor a 1.600 euros. 

2021/0015327 G63214043 FUNDACIO QUATRE VENTS, FUNDACIO 
PRIVADA 

Incompliment base 8: no aporta la documentació requerida 
dins del termini establert al requeriment d'esmena. 

2021/0015211 G65434920 FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER Incompliment base 6 en relació amb la base 8: no presenta la 
memòria normalitzada (Annex 1). 

 
Quart. DISPOSAR la despesa total de set-cents vint-i-cinc mil nou-cents noranta-nou 
euros amb cinquanta-nou cèntims (725.999,59 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/48902 del pressupost de l’any 2021 de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Cinquè. ESTABLIR que d’acord amb el que disposen les Bases 4 i 20 de les Bases 
específiques de la convocatòria, les subvencions concedides a l’empara d’aquesta 
convocatòria, s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el 
període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021 i el termini de 
justificació s’iniciarà l’11 de gener de 2022 i finalitzarà el 3 de març de 2022. 
 
Sisè. ESTABLIR que la justificació de despeses haurà de tramitar-se a través de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/) omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, 
pel representant legal de l‘entitat, mitjançant un dels mecanismes previstos per la 
política de signatura de la Diputació de Barcelona (vegeu: 
https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes) i adjuntant els models 
normalitzats de justificació de la despesa que, es podran trobar a: 
 

http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2021 
 
Sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix 
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà de comunicar a 
la Gerència de Benestar Social, mitjançant correu electrònic adreçat a 
gs.benestars@diba.cat i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada i adjuntant 
el comprovant de la presentació, el mateix dia de la seva presentació, o en tot cas, 
abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per a la presentació de 
les justificacions. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes
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Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Vuitè. PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució i publicar-la, també, en 
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 
I no havent-hi més assumptes a 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.   
 
 
 
 
 
 
 




