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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2021 

 
El 28 d’octubre de 2021, a les 11 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte de 
l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell, de Barcelona), en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència de la 
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident 
tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora 
Núria Parlon Gil (PSC-CP) i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i 
Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-
CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyores Eva Maria Menor 
Cantador (PSC-CP), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández 
(JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño 
(PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Josep 
Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Celestino Corbacho Chaves (Cs). 
 
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 diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG) i el diputats senyors 
Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP) i Xavier 
Garcia Albiol (PP). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats, aquesta sessió de 
la Junta de Govern es realitza a l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, 
per raons sanitàries, de prevenció de la salut i de seguretat i garantia de distàncies 
interpersonals de les persones que hi assisteixen, i de conformitat amb les mesures 
establertes per les autoritats sanitàries competents per fer front al brot epidèmic de la 
pandèmia de la COVID-19. 
 
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 14 d’octubre de 2021. 
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2. Dictamen pel qual es ratifica el Decret núm. 11353/21, de data 20 d’octubre, pel 

qual es designa, per raons d’urgència, la representació suplent de la Diputació 
de Barcelona en la sessió de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya 
convocada per al dia 21 d’octubre de 2021 (Exp. núm. 2021/0020359). 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
núm. 3/2021, de 12 de gener, dictada en el procediment abreujat núm. 213/2019-
B, interposat pel senyor XXX, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra el 
Decret de la Presidència núm. 3153, de 15 de març de 2019, pel qual es 
desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel demandant, 
pels danys patits en l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de desembre de 2017, 
quan el seu vehicle va impactar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada 
del recinte Mundet, al carrer Harmonia, 12, de Barcelona. (Exp. núm. 
2019/0012912). 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, de 
19 de novembre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 300/2019-A, 
interposat pel senyor XXX, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, 
en acordar desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra el Decret de 
la Presidència de 2 de juliol de 2019, que va desestimar el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de la Presidència de 24 de setembre de 2018, que 
alhora va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 
2018, quan circulant amb la seva bicicleta pel carril dret de l’avinguda Corts 
Catalanes, municipi de Gelida, i va caure a conseqüència d’una esquerda que es 
trobava a la calçada (Exp. núm. 2019/0017295). 

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

la Interlocutòria ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
núm. 202/2020, de 24 de novembre, dictada en el procediment abreujat núm. 
171/2020-A, interposat per VERTI ASSEGURADORA CIA DE SEGUROS, que 
ha estat favorable als interessos de la Diputació, en acordar inadmetre la 
demanda promoguda per la recurrent contra la desestimació per silenci 
administratiu, per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Servei Territorial de Carreteres de Catalunya, de la sol·licitud de 
reclamació patrimonial pels danys soferts pel seu assegurat al PK 5,1 de la 
carretera BV-1248 (Exp. núm. 2020/0015312). 
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6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2102, de data 11 de març de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Social núm. 3 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 512/2020-F, 
interposat per la senyora XXX contra l’empresa Tempo Facility Services SLU, 
l’empresa Ferrovial Servicios SA, i la Diputació de Barcelona, en reclamació de 
dret i quantitat (Exp. núm. 2020/0017496). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1281, de data 19 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 371/2020-A, interposat 
per la senyora XXX contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de declaració 
de fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa (Exp. núm. 2020/0018971). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1939, de data 6 de març de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 366/2020-C, interposat 
per la senyora XXX contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2020/0017655). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2334, de data 18 de març de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 366/2020-A, interposat 
pel senyor XXX contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. (Exp. núm. 2021/0000525) 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3221, de data 9 d’abril de 2021, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 246/2020-I, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2021/0000868). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3895, de data 22 d’abril de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 52/2021-F, interposat per 
la senyora XXX contra el Decret de 6 d’octubre de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0003442). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4081, de data 26 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 241/2020-A, interposat per la 
senyora XXX contra el Decret de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0017560). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4079, de data 26 d’abril de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 105/2021-F, interposat 
per la senyora XXX contra el Decret de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2021/0008056). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4385, de data 4 de maig de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 50/2021-A, interposat 
per la senyora XXX contra el Decret  de 6 d’octubre de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de declaració 
de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004412). 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4393, de data 4 de maig 2021, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 118/2021-F, interposat pel senyor 
XXX contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada davant la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0007606). 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió, als ens sol·licitants, del recurs tècnic “Comunicació local en situació 
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d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivació” del Catàleg de serveis de la Xarxa 
de Govern Local per a l’any 2021 (Exp. núm. 2021/00011209). 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics, atorgats en règim de concurrència 
competitiva, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb 
termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i fins el 15 de novembre de 
2020, per un import total d’1.840.495,63 € (Exp. núm. 2019/0015078). 

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

liquidació definitiva del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, relativa als 
ajuts amb termini de justificació fins el 2 de febrer de 2021, corresponents a la 
línia 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, i a un ajut de la línia 1 
“Equipaments culturals” per un import total d’1.338.832,26 € (Exp. núm. 
2017/0008215). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
19. BIGUES I RIELLS DEL FAI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a 
l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, per a finançar l'actuació local 
“Pavimentació i asfaltat vies públiques 20-21. Primera fase”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018906). 

 
20. BIGUES I RIELLS DEL FAI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a 
l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, per a finançar l'actuació local 
“Pavimentació i asfaltat vies públiques 20-21. Segona fase”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018910). 

 
21. CABRERA D'ANOIA. 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 Cabrera d'Anoia, per a finançar l'actuació local “Operació de 
sanejament 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0019428). 

 
22. CASTELLBELL I EL VILAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 73.600 €, a l'Ajuntament 
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de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “INVERSIONS 2021: Obres 
reposició via pública”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0019222). 

 
23. CASTELLBELL I EL VILAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 121.400 €, a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “INVERSIONS 
2021: Adquisició de béns mobles”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0019223). 

 
24. LA GRANADA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 54.858,19 €, a l'Ajuntament de la 
Granada, per a finançar l'actuació local “Reurbanització de l'entorn del castell”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0019338). 

 
25. MONTORNÈS DEL VALLÈS. 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 Montornès del Vallès, per a finançar l'actuació local “Inversions 
en obres 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0019475). 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 130.000 €, a l'Ajuntament de 
Muntanyola, per a finançar l'actuació local “Projecte per la construcció de l'escola 
de Muntanyola”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018462). 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 271.000 €, a l'Ajuntament de 
Muntanyola, per a finançar l'actuació local “Vestidors i tancament de la pista 
poliesportiva”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018896). 

 
28. VILASSAR DE DALT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a finançar l'actuació local “Reurbanització 
del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0018363). 

 
29. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 
43.878,43 €, de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar 
l'actuació local “Pàrking de Can Molins”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0006178). 
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Programa de Crèdit Local 
 
30. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 87.455,01 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018354).  

 
31. OLIVELLA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 31.999,00 €, a l'Ajuntament d’Olivella, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018541).  

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

concedir una subvenció, per import de 10.163,33 €, a l'Ajuntament de Roda de 
Ter, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018467).  

 
33. SANT BOI DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 35.192,50 €, a l'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018817).  

 
34. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial, de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat Expedient 2013011 (Exp. núm. 
2013/0005591). 

 
35. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial, de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat Expedient 2013031 (Exp. núm. 
2013/0009070). 

 
36. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial, de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat Expedient 2014009 (Exp. núm. 
2014/0002918). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’afectació de 
diferents béns immobles propietat de la Diputació de Barcelona, per tal que 
adquireixin la naturalesa jurídica de béns de domini públic (Exp. núm. 
2021/0017504).  

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

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

procediment de concessió, per concurrència competitiva, dels recursos tècnics 
de “Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius”, en el marc de la 
Convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/7196). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Montesquiu, formalitzat en data 20 de de desembre 
de 2019, als efectes de l'execució de les obres de millora del pont d’accés al 
parc del Castell de Montesquiu. TM Montesquiu (Exp. núm. 2017/3230). 

 
40. 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 Castell de l’Areny, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Reparació del pont al camí BE-115 d’accés a Castell de l’Areny” (Exp. núm. 
2020/2577). 

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

contractació corresponent als treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. núm. 2020/15824). 

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

conveni marc de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les expropiacions del projecte Vies 
Blaves Barcelona (Exp. núm. 2021/19295). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la resolució 

de concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions a 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 
eficiència-estalvi energètic, en l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la 
Diputació de Barcelona, per import de 400.145,91 €, exercici 2022 (Exp. núm. 
2021/0005885). 

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

del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el Consorci 
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió 
dels serveis en l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, vinculats al Castell 
de Montesquiu, per a l’any 2022, amb efectes d’1 de gener de 2022, per import 
de 168.500 € (Exp. núm. 2016/0009988). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar els 

recursos de reposició presentats contra l’acord adoptat per la Junta de Govern, 
en sessió de data 30 de juny de 2021, de concessió de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de desenvolupar 
projectes i activitats destinats a la sensibilització i participació ciutadana en 
matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes aquàtics 
continentals en l’àmbit local dins de la província de Barcelona, per als exercicis 
2021-2022 (Exp. núm. 2021/0002034). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

l’atorgament de les subvencions, en règim de concessió directa amb 
concurrència, per a la consolidació i el desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2021 (Exp. 
núm. 2021/10813). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat 1.956,53 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la 

RETIRAT 
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Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, formalitzat en data 7 de gener de 
2020 i vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020056). 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 10.023,74 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic del Garraf, formalitzat en data 10 de gener de 
2020 i vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020054). 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020058). 

 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 2.623,50 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Bages, formalitzat en data 14 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020055). 

 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i vigent 
fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020057). 

 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 1.304,35 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i vigent fins 
el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020053) 

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 1.304,36 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el 
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Consorci de Turisme del Baix Llobregat, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i 
vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020052). 

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

quantitat de 6.652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 i vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020061). 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 6.521,74 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal d’Osona, formalitzat en data 20 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020051). 

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

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa, formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès i vigent 
fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/20060). 

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

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa, formalitzat en data 27 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i 
vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/20062). 

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

liquidació definitiva parcial dels ajuts atorgats en el marc del fons de prestació 
“Suport a la digitalització dels mercats municipals”, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 30 d’abril de 2021 
(Exp. núm. 2020/9085). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar les 

al·legacions presentades per l'Associació Derechos en Acción, en el tràmit 
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d'audiència de la revocació inicial en el marc de la convocatòria destinada a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural a realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/3910). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Privada Apadis Les 
Franqueses, com a fundació absorbida, per la Fundació Privada Vallès Oriental 
per Disminuïts Psíquics, com a fundació absorbent, i del canvi de denominació 
de la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics que, d'ara en 
endavant, serà Fundació Privada Vallès Oriental per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual (Exp. núm. 2021/2193). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2021.- Per 
la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 14 d’octubre de 2021, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es ratifica el Decret núm. 11353/21, de data 20 d’octubre, 
pel qual es designa, per raons d’urgència, la representació suplent de la 
Diputació de Barcelona en la sessió de la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya convocada per al dia 21 d’octubre de 2021 (Exp. núm. 2021/0020359).- 
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: 
 
“La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el Decret núm. 11353/21, de 20 
d’octubre, pel qual es designa, per raons d’urgència, la representació suplent de la 
Diputació de Barcelona en la sessió de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya 
convocada per al dia 21 d’octubre de 2021, que literalment diu: 
 

“La Diputació de Barcelona forma part de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya 
i està representada en aquesta per la presidenta de la corporació, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, com a representant titular, d’acord amb el que disposa l’article 3.2.a) del Decret 
del Govern de la Generalitat de Catalunya 377/2011, de data 2 d’agost de 2011, i per la 
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diputada Sra. Pilar Díaz Romero, com a representant suplent, d’acord amb el que disposa 
l’article 4.1 de l’esmentat Decret 377/2011, així com amb la designació de representants 
operada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en sessió de 
data 26 de setembre de 2019 (AJG 344/19). 
 
S’ha convocat una sessió de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya per al 
proper dia 21 d’octubre de 2021, que es celebrarà telemàticament, d’acord amb la 
normativa d’òrgans col·legiats amb sessions realitzades a distància (art. 17.3 de la Llei 
40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques, i art. 17.2 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions catalanes), a les 10:00 
hores, i a la qual ni la Sra. Marín ni la Sra. Díaz podran assistir-hi, per coincidir amb d’altres 
activitats ja programades.  
 
Tot considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa designar una suplència puntual per tal que pugui assumir la 
representació de la corporació i garantir així la presència de la Diputació de Barcelona en 
la sessió convocada. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, subapartat 
4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de juliol de 2019, 
sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència 
(BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
Valorades les circumstàncies exposades i considerada l’excepcionalitat prevista a l’apartat 
3.2 del Protocol de designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en 
relació amb els ens participats, aprovat per la Junta de Govern en data 18 de desembre de 
2014, i donat que la propera Junta de Govern de la corporació tindrà lloc el dia 28 d’octubre 
de 2021, resta justificat que la Presidència de la Diputació de Barcelona exerceixi les 
competències de la Junta de Govern per raons d’urgència, tot això de conformitat amb 
l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicada en el BOPB de 19 
de desembre de 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- DESIGNAR el diputat Sr. Carles Ruiz Novella com a representant suplent de les 
representants designades per acord de la Junta de Govern de la corporació adoptat en 
sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 344/19), per representar la Diputació de 
Barcelona en la sessió de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya convocada per 
al proper dia 21 d’octubre de 2021. 
  
Segon.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació. 
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens i als interessats, per al seu coneixement i als 
efectes oportuns.” 

 
L’apartat 2.4.b) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel Decret núm. 14600/19, de 16 
de desembre, publicat al BOPB de data 19 de desembre de 2019, sobre nomenaments 
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i de la 
Junta de Govern per raons d’urgència, sens perjudici de la ratificació de l’òrgan 
competent en la següent sessió que es celebri. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, del següent 
 

ACORD 
 

Únic. RATIFICAR el Decret núm. 11353/21, de 20 d’octubre, pel qual es designa, per 
raons d’urgència, la representació suplent de la Diputació de Barcelona en la sessió de 
la Comissió de Cooperació Local de Catalunya convocada per al dia 21 d’octubre de 
2021.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
núm. 3/2021, de 12 de gener, dictada en el procediment abreujat núm. 213/2019-
B, interposat pel senyor XXX, que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra el 
Decret de la Presidència núm. 3153, de 15 de març de 2019, pel qual es 
desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
demandant, pels danys patits en l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de 
desembre de 2017, quan el seu vehicle va impactar amb la barrera de seguretat 
situada a l’entrada del recinte Mundet, al carrer Harmonia, 12, de Barcelona. 
(Exp. núm. 2019/0012912).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, per Sentència núm. 3/2021, 
de 12 de gener, recaiguda en el procediment abreujat núm. 213/2019-B, ha desestimat 
la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 3153, de 15 de març de 2019, pel qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel demandant, pels danys patits 
en l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de desembre de 2017, quan el seu vehicle va 
impactar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del recinte Mundet, al carrer 
Harmonia, 12, de Barcelona. 
 
El senyor XXX interessava una indemnització de 806,13 euros, pels danys materials 
de la motocicleta, perquè al·legava que la tanca de seguretat tenia un funcionament 
deficient, pel qual no va detectar la motocicleta i per aquest motiu li va caure a sobre. 
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L’objecte del debat es va centrar en determinar l’existència o no de nexe causal entre 
l’accident i el manteniment de la tanca de seguretat, perquè la Diputació de Barcelona 
va al·legar que la tanca funcionava correctament i que la motocicleta va entrar a 
velocitat inadequada just darrera el vehicle que acabava de passar, i això va motivar 
que la barrera baixés en aquell precís moment i no la detectés.  
 
El Jutjat ha desestimat la demanda, amb l’argument que l’expedient administratiu 
incorpora una gravació dels fets on s’acredita que l’accident es va produir per una 
conducció inadequada del reclamant. També s’observa que el funcionament de la 
tanca és el correcte. Per tant es trenca el necessari nexe de causalitat entre l’actuació 
administrativa i els danys soferts per la part demandant. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència, per delegació del Ple, 
d’acord amb l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada 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 ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 3/2021, de 12 de gener, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 213/2019-B, favorable per als interessos de la Diputació, 
que desestima la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3153, de 15 de març de 2019, pel qual 
es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel demandant, 
pels danys patits en l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de desembre de 2017, quan 
el seu vehicle va impactar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del recinte 
Mundet, al carrer Harmonia, 12, de Barcelona. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona.” 
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4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, 
de 19 de novembre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 300/2019-A, 
interposat pel senyor XXX, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, 
en acordar desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra el Decret de 
la Presidència de 2 de juliol de 2019, que va desestimar el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de la Presidència de 24 de setembre de 2018, que 
alhora va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 
2018, quan circulant amb la seva bicicleta pel carril dret de l’avinguda Corts 
Catalanes, municipi de Gelida, i va caure a conseqüència d’una esquerda que es 
trobava a la calçada (Exp. núm. 2019/0017295).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, per Sentència núm. 
254/2020, de 19 de novembre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 300/2019-A, 
ha desestimat la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret de la 
Presidència de 2 de juliol de 2019, que va desestimar el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de la Presidència de 24 de setembre de 2018, que alhora 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 2018, quan circulant 
amb la seva bicicleta pel carril dret de l’avinguda Corts Catalanes, municipi de Gelida, i 
va caure a conseqüència d’una esquerda que es trobava a la calçada. 
 
El senyor XXX interessava una indemnització de 28.944,21 euros, en concepte de 
danys físics, a conseqüència de la manca de conservació i manteniment de la 
carretera, que concreta en l’existència d’un sot a la part central de la calçada, que el va 
fer caure de la bicicleta.  
 
El Jutjat ha desestimat la demanda en considerar que la responsabilitat de l’accident 
recau sobre el reclamant, en no observar la deguda diligència en la conducció: “Así, 
efectivamente ha resultado acreditada en autos la responsabilidad del propio ciclista 
en la producción del muy desafortunado siniestro subyacente en estas actuaciones y 
que, finalmente, resultó determinante de importantes lesiones para el mismo, 
asimismo acreditadas.” 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència, per delegació del Ple, 
d’acord amb l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
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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 ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, 254/2020, de 19 de novembre, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 300/2019-A, favorable per als interessos de la Diputació, 
que desestima la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret de la 
Presidència de 2 de juliol de 2019, que va desestimar el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de la Presidència de 24 de setembre de 2018, que alhora va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 2018, quan circulant 
amb la seva bicicleta pel carril dret de l’avinguda Corts Catalanes, municipi de Gelida, i 
va caure a conseqüència d’una esquerda que es trobava a la calçada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Interlocutòria ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, núm. 202/2020, de 24 de novembre, dictada en el procediment 
abreujat núm. 171/2020-A, interposat per VERTI ASSEGURADORA CIA DE 
SEGUROS, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en acordar 
inadmetre la demanda promoguda per la recurrent contra la desestimació per 
silenci administratiu, per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial de Carreteres de Catalunya, de la 
sol·licitud de reclamació patrimonial pels danys soferts pel seu assegurat al PK 
5,1 de la carretera BV-1248 (Exp. núm. 2020/0015312).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, per interlocutòria núm. 
208/2020, de 24 de novembre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 171/2020-A, 
ha inadmès a tràmit el recurs interposat per la companyia VERTI ASEGURADORA 
CIA DE SEGUROS contra la desestimació per silenci administratiu, per part de la 
Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial de 
Carreteres de Catalunya, de la sol·licitud de reclamació patrimonial pels danys soferts 
pel seu assegurat al PK 5,1 de la carretera BV-1248. 
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En aquest procediment judicial, mitjançant ofici de 17 de setembre de 2020, es va 
requerir la Diputació de Barcelona, que inicialment no era part codemandada en les 
actuacions abans indicades, perquè en el termini de deu dies aclarís si era la titular del 
PK 5,1 de la carretera BV-1248 i aportés al jutjat còpia de les actuacions. Per Decret 
de la Presidència núm. 1166/2021, de 17 de febrer, es va acordar que la Diputació de 
Barcelona comparegués en el recurs abans indicat i aportés la documentació i 
informació sol·licitada pel jutjat.  
 
A la vista de les al·legacions formulades pel lletrat de la Diputació de Barcelona 
relatives a una possible causa d’inadmissió del recurs, per haver-se interposat contra 
una activitat no susceptible d’impugnació, el jutjat va donar audiència a totes les parts 
processals i finalment va declarar la inadmissió del recurs mitjançant la interlocutòria 
de 24 de novembre de 2020 que no va condemnar en costes.  
 
Atès que aquesta interlocutòria ha esdevingut ferma, escau donar compte a la Junta 
de Govern. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència, per delegació del Ple, 
d’acord amb l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada 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 ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la interlocutòria ferma núm. 208/2020, 
de 24 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
favorable als interessos de la Diputació, per la qual s’inadmet el recurs corresponent al 
procediment abreujat núm. 171/2020-A interposat per VERTI ASEGURADORA CIA DE 
SEGUROS, favorable als interessos de la Diputació, que inadmet el recurs interposat. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2102, de data 11 de març de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Social núm. 3 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 512/2020-F, 
interposat per la senyora XXX contra l’empresa Tempo Facility Services SLU, 
l’empresa Ferrovial Servicios SA, i la Diputació de Barcelona, en reclamació de 
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dret i quantitat (Exp. núm. 2020/0017496).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 
 
“Mitjançant cèdula de citació de 6 de novembre de 2020, el Jutjat Social núm. 3 de 
Barcelona cita la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part codemandada en 
el procediment ordinari núm. 512/2020-P, interposat per la senyora XXX contra 
l’empresa Tempo Facility Services SLU, l’empresa Ferrovial Servicios SA, i la 
Diputació de Barcelona, en reclamació de dret i quantitat. 
 
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona com a part 
codemandada en el procediment ordinari núm. 512/2020-P, interposat per la senyora 
XXX contra la Diputació de Barcelona, entre d’altres, en reclamació de dret i quantitat. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
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que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1281, de data 19 de febrer de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 371/2020-A, interposat per 
la senyora XXX contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de declaració 
de fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa (Exp. núm. 2020/0018971).- La 
Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 16 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 371/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant de la declaració de 
fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 371/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant de la declaració de 
fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1939, de data 6 de març de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 366/2020-C, interposat per 
la senyora XXX contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2020/0017655).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 de 
novembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 366/2020-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020, de 
la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant de ser nomenada 
funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
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legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 366/2020-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant de ser nomenada 
funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2334, de data 18 de març de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 366/2020-A, interposat 
pel senyor XXX contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. (Exp. núm. 2021/0000525).- 
La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 4 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 366/2020-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima la petició del recurrent de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 

Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 

Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 

D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 

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

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 366/2020-A, procediment 
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abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima la petició del recurrent de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3221, de data 9 d’abril de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 246/2020-I, interposat pel 
senyor XXX contra el Decret de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2021/0000868).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici de 2 de febrer 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2020-I, procediment abreujat, 
interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser 
nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz 
Romero, diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan 
delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2020-I, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3895, de data 22 d’abril de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 52/2021-F, interposat per 
la senyora XXX contra el Decret de 6 d’octubre de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
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2021/0003442).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 9 de febrer 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 52/2021-F, procediment abreujat, interposat 
per la senyora XXX, contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de 
carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 52/2021-F, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
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Diputació de Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant de ser nomenada 
funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4081, de data 26 d’abril, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 241/2020-A, interposat per la senyora 
XXX contra el Decret de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de l'Àrea 
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0017560).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és 
del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 2 de març 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 241/2020-A, procediment abreujat, per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona 
que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser nomenada 
funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 241/2020-A, procediment 
abreujat, per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4079, de data 26 d’abril de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 105/2021-F, interposat per 
la senyora XXX contra el Decret de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà el recurs de reposició interposat contra 
el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la 
petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0008056).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 13 d’abril 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 105/2021-F, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat envers el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 105/2021-F, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat envers el 
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Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4385, de data 4 de maig de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 50/2021-A, interposat per 
la senyora XXX contra el Decret de 6 d’octubre de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de declaració 
de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004412).- La 
Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 16 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 50/2021-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant de 3 de juliol de 
2020 de declaració de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 50/2021-A, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant de 3 de juliol de 2020 
de declaració de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4393, de data 4 de maig 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 118/2021-F, interposat pel 
senyor XXX contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada davant la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2021/0007606).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“1. El 9 d’abril de 2021 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un ofici de 31 de març del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, mitjançant el qual cita la corporació perquè es pugui personar, com a part 
interessada, en el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la 
desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial formulada davant la 
pròpia Diputació de Barcelona, que se segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona -procediment abreujat núm. 118/2021-F. 
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2. Dita reclamació de responsabilitat patrimonial, presumptament desestimada, es va 
interposar pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 18 de juliol 
de 2019, a la carretera BV-5011, en direcció a Badalona en el pk 4,3, a causa, segons 
s’afirma, de gran quantitat de sorra a la calçada.  
 
3. Com que un determinat tram d’aquella carretera pertany a la xarxa gestionada per la 
Diputació de Barcelona, escau personar-s’hi com a part interessada en defensa dels 
interessos de la corporació. 
 
4. D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació corporativa. 
 
5. Segons l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia asseguradora 
AXA SEGUROS GENERALES, SA SEGUROS Y REASEGUROS, amb qui aquesta 
diputació té contractada una pòlissa de responsabilitat patrimonial. 
 
5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb 
l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part interessada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 118/2021-F, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, interposat pel senyor XXX contra la desestimació d’una reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada davant la Diputació de Barcelona.  
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Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Tercer. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada.” 
 
S’incorporen a la sessió les diputades senyores Pilar Díaz Romero (PSC-CP), 
Aïda Llauradó Álvarez (ECG) i el diputat senyor Pere Pons i Vendrell (JUNTS). 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió, als ens sol·licitants, del recurs tècnic “Comunicació local en situació 
d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivació” del Catàleg de serveis de la Xarxa 
de Govern Local per a l’any 2021 (Exp. núm. 2021/00011209).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

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

 
2. En el referit catàleg, aquest centre gestor va incloure el recurs tècnic següent: 
 

 
3. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, aquest recurs es 

concedeix mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
 
4. Els següents ens han sol·licitat a la Diputació de Barcelona, a través de l’aplicació 

Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), la seva cooperació i 
assistència per a la realització d’una actuació que s’emmarca en el recurs tècnic 
Comunicació local en situació d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivació: 

 

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs 

Comunicació local en 
situació d'excepcionalitat 

per COVID-19 i reactivació 
Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 
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Ens NIF Núm. PMT Codi XGL 

Badia del Vallès P0831200A 202110024201 21/Y/311580 

Caldes de Montbui P0803300C 202110028429 21/Y/311586 

Canet de Mar P0803900J 202110029660 21/Y/311584 

Canovelles P0804000H 202110024928 21/Y/311581 

La Llagosta P0810400B 202110026500 21/Y/311582 

Malgrat de Mar P0810900A 202110022318 21/Y/311579 

Montgat P0812500G 202110029215 21/Y/311585 

Premià de Dalt P0823000E 202110024835 21/Y/311583 

Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 202110030409 21/Y/311587 

Santa Margarida de Montbui P0825000C 202110022035 21/Y/311578 

Vilanova del Camí P0830300J 202110030694 21/Y/311588 

 
5. En la valoració de la sol·licitud s’han tingut en compte exclusivament i íntegrament 

les disposicions establertes en la normativa de la convocatòria, tant les d’aplicació 
general com les específiques d’aquest recurs. Els criteris de valoració que consten 
en el Catàleg són els següents: 

 

Comunicació local en situació d'excepcionalitat per COVID-19 
i reactivació 

Puntuació 

Població del municipi. Es prioritzaran els municipis amb menor 
població 

60 punts 

Mesures adreçades a persones i famílies per fer front a la crisi 
ocasionada per la COVID-19 

15 punts 

Mesures adreçades a empreses, pimes, professionals i autònoms 
per fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19 

15 punts 

Altres mesures previstes i/o adoptades (pel municipi o amb el 
suport d'altres administracions públiques). 

10 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 punts 

 
6. Revisades totes les sol·licituds i un cop aplicats íntegrament i exclusivament els 

criteris de valoració que consten en el Catàleg, es considera que totes les 
sol·licituds s’han d’estimar, d’acord amb la disponibilitat de recursos i el compliment 
dels criteris sol·licitats, tal i com es recull en l’informe d’instrucció elaborat a l’efecte 
en data 26 de maig de 2021 i examinat i validat per l’òrgan col·legiat del Gabinet de 
Premsa i Comunicació en data 4 de juny de 2021. 

 
7. El Servei de Premsa i Xarxes Socials no disposa dels recursos humans i materials 

suficients per atendre les sol·licituds dels ajuntaments relatives al recurs tècnic 
Comunicació local en situació d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivació del 
Catàleg de serveis de la Xarxa de Govern Local, per aquest motiu es tramita un 
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procediment obert simplificat per a la selecció d’una empresa externa i fer front les 
necessitats dels ajuntaments.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.5 c) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat 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, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, i núm. 10586/21, d’1 d’octubre, publicat al BOPB de 6.10.2021. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del recurs tècnic Comunicació local en situació 
d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivació, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 als següents 
ens: 
 

Ens NIF Núm. PMT Codi XGL 

Badia del Vallès P0831200A 202110024201 21/Y/311580 

Caldes de Montbui P0803300C 202110028429 21/Y/311586 

Canet de Mar P0803900J 202110029660 21/Y/311584 

Canovelles P0804000H 202110024928 21/Y/311581 

La Llagosta P0810400B 202110026500 21/Y/311582 

Malgrat de Mar P0810900A 202110022318 21/Y/311579 

Montgat P0812500G 202110029215 21/Y/311585 

Premià de Dalt P0823000E 202110024835 21/Y/311583 

Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 202110030409 21/Y/311587 

Santa Margarida de Montbui P0825000C 202110022035 21/Y/311578 

Vilanova del Camí P0830300J 202110030694 21/Y/311588 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, aquest no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el règim de l’actuació següent: 
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1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim el 31 de març de 

2022. 
 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

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

 
Quart. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
NOTIFICAR als ens sol·licitants.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics, atorgats en règim de concurrència 
competitiva, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb 
termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i fins el 15 de novembre de 
2020, per un import total d’1.840.495,63 € (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 (acord 
núm. 5/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener 
de 2020). El mateix òrgan, en sessió de 30 de juliol de 2020, va aprovar la resolució 
definitiva del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència 
competitiva (acord núm. 331/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 5 d’agost de 2020). 

 
2. L’article 29.1.a) del règim estableix que els ajuts econòmics en règim de 

concurrència competitiva poden tenir, entre d’altres, els terminis màxims d’execució 
i justificació següents: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

a.1. Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 
2020. Justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2020 i justificació final 
entre el 2 de gener de 2021 i el 31 de març de 2021. 
[...] 
 
a.3. Execució anticipada: execució entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de 
setembre de 2020, i justificació fins el 15 de novembre de 2020. 
[...] 

 
3. Aquests terminis es van veure afectats per la suspensió dels terminis administratius 

acordada mitjançant el Reial decret 463/2020 que va declarar l’estat d’alarma per 
fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Aquesta 
suspensió es va aixecar l’1 de juny de 2020, mitjançant el Reial decret 537/2020, de 
22 de maig de 2020. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
número 296/20, de 9 de juliol de 2020, es van restablir els terminis inicials de la 
convocatòria. 

 
4. Transcorregut el termini de justificació, per Decret de la Presidència de la Diputació 

de Barcelona núm. 6638/21, de 18 de juny de 2021, publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 22 de juny de 2021, es va aprovar la liquidació 
provisional i, a l’empara de l’article 37 del règim, es va habilitar un període 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació, que va finalitzar el 14 
de juliol de 2021, per tal que els ens requerits presentessin la justificació pendent i/o 
al·leguessin el que s’estimés pertinent.  

 
5. Finalitzat el termini d’audiència, els centres gestors han informat l’estat dels ajuts 

concedits a l’efecte de la liquidació definitiva. Aquests informes s’han incorporat a 
l’expedient.  

 
6. D’acord amb la informació facilitada, escau acceptar les renúncies presentades 

pendents d’acceptació i aprovar la revocació dels imports no justificats. 
 
7. S’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions comporta, quan 

escaigui, el corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la 
corporació i el reintegrament dels imports pagats per avançat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, amb relació a les renúncies presentades i els 
efectes comptables que d’aquestes es deriven amb relació a la liquidació. 

 
2. L’aprovació de la liquidació definitiva quan comporta revocació de recursos és 

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
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de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat en el 
BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat en el BOPB de 
31 de maig de 2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de 
juliol de 2021. 

 
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 econòmics en règim de 
concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
amb termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i fins el 15 de novembre de 2020 
i, en conseqüència, desestimar les al·legacions, acceptar les renúncies i aprovar les 
revocacions que s’indiquen en els acords següents, d’acord amb els informes emesos 
pels centres gestors. 
 
Segon. DESESTIMAR les al·legacions presentades durant el període d’audiència 
previ a la liquidació definitiva dels ajuts econòmics en règim de concurrència 
competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 següents:
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Ens 
destinatari 

Recurs Actuació Núm. PMT 
Centre 
gestor 

Import 
concedit 

(EUR) 
Al·legacions presentades 

Motivació de la 
desestimació 

Ajuntament 
de Vilanova 
del Vallès 

Cicle de 
passejades 

per a la 
gent gran 

Cicle de 
passejades per 
a la gent gran 

2040018364 
Oficina 

Activitats 
Esportives 

1.500,00 
S'ha fet despesa per l'import 

objecte de l'ajut. 

De l’import de l’ajut, s’havien 
de destinar 500,00 euros a 
l’adquisició de bastons, i 
l’ens ha destinat només 

280,50 euros. 

Consell 
Comarcal 

del 
Maresme 

Suport a 
les 

agències 
d'energia 

Assessorament 
tècnic i gestió en 
matèria d'estalvi 

i eficiència 
energètica als 

30 municipis del 
maresme + 

actualització i 
manteniment 

anual 2020 del 
GEMWEB 

2040011940 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

38.816,35 

El canvi de modalitat a 
execució anticipada dificulta 
l'execució pels motius que es 

resumeixen: 
-Només es poden justificar 9 

mesos perquè el període 
01/10/19 a 31/12/19 es va 
justificar amb la subvenció 

del Catàleg 2019. 
-Els serveis d'assessorament 
energètic són continuats i no 
es poden interrompre segons 

períodes. 
-El període entre la resolució 
de la concessió i el final de 

l'execució és curt. 

Les condicions del recurs i 
el període d'execució 

constaven a la convocatòria 
i, per tant, l'ens va sol·licitar 

i posteriorment acceptar 
l'ajut amb ple coneixement 

d’aquestes condicions. 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

Tercer. ACCEPTAR les renúncies, totals o parcials, dels ajuts econòmics del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 que s’indiquen en l’annex 1 que forma 
part del present dictamen. 
 
Quart. APROVAR les revocacions, totals o parcials, dels ajuts econòmics del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 que s’indiquen en l’annex 1 que forma 
part del present dictamen. 
 
Cinquè. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anteriors, 
en el sentit que s’indica en aquest acord; sense que s’hagi d’efectuar cap 
reintegrament a dites aplicacions pressupostàries quan les despeses no s’han 
incorporat al pressupost actual com a romanent de crèdit: 
 
REDUIR la despesa disposada en la quantia total de vuit-cents noranta-dos mil tres-
cents trenta-nou euros i seixanta cèntims (892.339,60 €), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu següents: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/10030/92200/46280 16,80 

G/10030/92200/76280 11.155,12 

G/10101/92061/46280 21.737,21 

G/10102/92400/46280 87.030,44 

G/13002/92070/46280 1.857,00 

G/13002/92070/46281 3.749,76 

G/30101/24100/46280 21.150,00 

G/30102/43900/46280 14.237,10 

G/30102/43900/46380 10.080,00 

G/30201/43201/46281 17.391,39 

G/30201/43201/76281 22.100,00 

G/30300/43100/46280 55.240,64 

G/40101/33400/46280 22.470,15 

G/40101/33400/46580 2.000,00 

G/40101/33400/46880 1.250,00 

G/40102/33220/46280 2.342,50 

G/40102/33300/46280 6.450,97 

G/40102/33300/46780 5.866,97 

G/40103/33410/46280 15.500,00 

G/40103/33410/46580 1.500,00 

G/50300/15100/46280 3.537,73 

G/50300/15100/76280 70.665,36 

G/50400/17230/76280 2.378,60 

G/60103/23101/46280 118.981,69 

G/60103/23101/46380 1.304,39 
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Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/60301/23110/46280 32.904,56 

G/60301/23110/46380 0,02 

G/60401/31100/46280 50.933,94 

G/60401/31100/46580 30.161,00 

G/60402/49300/46280 48.673,00 

G/70100/49100/46280 2.196,09 

G/70100/49100/46580 17.075,57 

G/70100/49100/76280 59.258,93 

G/80001/23200/46280 6.290,68 

G/80100/32000/46284 61.197,83 

G/80200/34100/46280 25.505,82 

G/90100/17210/46280 1.106,59 

G/90100/17210/46580 10.967,51 

G/90100/17220/46280 11.142,27 

G/90100/17221/46280 12.291,97 

G/90100/17221/46580 2.640,00 

Total 892.339,60 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total de vuit-cents noranta-
dos mil tres-cents trenta-nou euros i seixanta cèntims (892.339,60 €), a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen; tot 
condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el present acord. 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/10030/92200/46280 16,80 

G/10030/92200/76280 11.155,12 

G/10101/92061/46280 21.737,21 

G/10102/92400/46280 87.030,44 

G/13002/92070/46280 1.857,00 

G/13002/92070/46281 3.749,76 

G/30101/24100/46280 21.150,00 

G/30102/43900/46280 14.237,10 

G/30102/43900/46380 10.080,00 

G/30201/43201/46281 17.391,39 

G/30201/43201/76281 22.100,00 

G/30300/43100/46280 55.240,64 

G/40101/33400/46280 22.470,15 

G/40101/33400/46580 2.000,00 

G/40101/33400/46880 1.250,00 

G/40102/33220/46280 2.342,50 

G/40102/33300/46280 6.450,97 

G/40102/33300/46780 5.866,97 
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Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/40103/33410/46280 15.500,00 

G/40103/33410/46580 1.500,00 

G/50300/15100/46280 3.537,73 

G/50300/15100/76280 70.665,36 

G/50400/17230/76280 2.378,60 

G/60103/23101/46280 118.981,69 

G/60103/23101/46380 1.304,39 

G/60301/23110/46280 32.904,56 

G/60301/23110/46380 0,02 

G/60401/31100/46280 50.933,94 

G/60401/31100/46580 30.161,00 

G/60402/49300/46280 48.673,00 

G/70100/49100/46280 2.196,09 

G/70100/49100/46580 17.075,57 

G/70100/49100/76280 59.258,93 

G/80001/23200/46280 6.290,68 

G/80100/32000/46284 61.197,83 

G/80200/34100/46280 25.505,82 

G/90100/17210/46280 1.106,59 

G/90100/17210/46580 10.967,51 

G/90100/17220/46280 11.142,27 

G/90100/17221/46280 12.291,97 

G/90100/17221/46580 2.640,00 

Total 892.339,60 
 
Sisè. ESTABLIR que, en el cas en què escaigui el reintegrament, aquest es pot fer 
efectiu de la manera següent: 
 
a) Mitjançant ingrés o transferència bancària a qualsevol dels comptes operatius de la 

Diputació de Barcelona en el termini d’un mes des de la publicació del present acte. 
b) Transcorregut el termini anterior, sense haver procedit a la transferència, el 

reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 

 
Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 37.3 del règim del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, la publicació del present acte en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes 
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 
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18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, relativa als 
ajuts amb termini de justificació fins el 2 de febrer de 2021, corresponents a la 
línia 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, i a un ajut de la línia 1 
“Equipaments culturals” per un import total d’1.338.832,26 € (Exp. núm. 
2017/0008215).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Liquidació definitiva dels ajuts amb termini de justificació fins el 2 de febrer de 
2021 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 26 

d’octubre de 2017, el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments 
locals, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (AJG 508/17). 

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

d’obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments locals amb 
un pressupost de trenta milions d’euros, distribuïts inicialment de la manera 
següent: 

 
a. 10.000.000,00 euros amb càrrec a l’any 2018. 
b. 20.000.000,00 euros amb càrrec a l’any 2019.  

 
3. La Junta de Govern d’aquesta Diputació va resoldre el procediment per a la 

concessió d’ajuts de l’esmentat programa en data de 12 d’abril de 2018 (AJG 
130/18). 

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

justificació de les diferents línies són els següents: 
 

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

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

dels ajuts començava l'1 de novembre de 2017 i finalitzava el 31 d'octubre de 
2018. El termini de justificació finalitzava el 15 de novembre de 2018. 

 
b. Quan les sol·licituds es periodifiquessin per a l'any 2019, el termini d'execució 

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

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

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

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

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

 
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 de justificació de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 
I, en va resultar un nou termini de justificació en el sentit següent: 

 
a. Per a les línies 1, 2, 3, 4 i 6, el termini que inicialment finalitzava el 15 de juny 

de 2020 va passar a finalitzar el 2 de setembre de 2020. 
 

b. Per a la línia 5, el termini que inicialment finalitzava el 15 de novembre de 2020 
passa a finalitzar el 2 de febrer de 2021. 

 
8. Respecte dels ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020, la 

Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar la liquidació provisional en 
data 1 de desembre de 2020 (D 12004/20), mentre que la Junta de Govern de la 
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Diputació de Barcelona va aprovar la liquidació definitiva en data 10 de juny de 
2021 (AJG 312/21).  

 
9. En ambdues liquidacions quedaven exclosos els ajuts de la línia 5 amb termini de 

justificació fins el 2 de febrer de 2021. 
 
10. La liquidació provisional dels ajuts de la línia 5 amb termini de justificació fins el 2 

de febrer de 2021 es va aprovar per Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 6456/21, de 16 de juny de 2021. L’anunci d’aquesta liquidació es 
va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 17 de juny de 
2021, tot habilitant-se un termini d’audiència de quinze dies per tal que els ens 
poguessin presentar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimés pertinent, 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no 
justificats. El període d’audiència va finalitzar el 9 de juliol de 2021. 

 
11. La Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 

Arquitectònic, centre gestor de les actuacions, en data 14 d’octubre de 2021 ha 
emès un informe, que s’incorpora a l’expedient, on ha deixat constància de l’estat 
dels ajuts, per la qual cosa procedeix aprovar la liquidació definitiva i, en 
conseqüència, aprovar les renúncies i revocacions que s’indiquen en la part 
dispositiva. 

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

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

 
13. Per últim, es posa de manifest que amb la tramitació del present acte queda 

tancat i liquidat definitivament el Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals, aprovat en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019. 

 
Al·legacions durant el període d’audiència  

 
14. En l’esmentat decret de liquidació provisional dels ajuts de la línia 5 amb termini 

de justificació fins el 2 de febrer de 2021, aprovat per Decret de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona núm. 6456/21, de 16 de juny de 2021, es va aprovar la 
regularització d’un error comptable pel que fa a l’ajut de 200.000,00 euros atorgat 
a l’Ajuntament de Torelló per a l’actuació “Substitució de la teulada de la Torre 
Vidal i consolidació de l'edifici i del seu entorn i restauració de l'edifici d'assecatge 
de la fusta”.  

 
15. D’aquest ajut es van pagar 186.663,66 euros. No obstant, d’acord amb les bases 

reguladores, i al tractar-se d’un programa per concurrència competitiva, les 
sol·licituds rebien finançament en funció de la puntuació obtinguda en aplicació de 
diversos criteris de valoració, un dels quals va ser el cofinançament assumit per 
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l’ens. L’Ajuntament de Torelló va indicar que, del cost total, un 20 per cent el 
finançaria el propi Ajuntament amb recursos propis. En aquest sentit, el centre 
gestor va considerar que calia mantenir els percentatges de finançament 
manifestats a la sol·licitud, raó per la qual, va requerir a l’Ajuntament per tal que 
presentés la totalitat de les despeses generades dins del termini d’execució per 
l’esmentada actuació, cosa que l’Ajuntament va fer per un import de 209.242,27 
euros. 

 
16. En base a l’anterior, l’import que corresponia pagar era de 167.393,81 euros, un 

80 per cent del cost total, i atès que s’havien abonat 186.663,66 euros, es va 
proposar liquidar provisionalment la quantia de 19.269,85 euros de diferència, 
amb l’advertiment que, en cas de no al·legar cap circumstància, s’acordaria la 
liquidació definitiva amb la corresponent obligació de reintegrament de l’import 
percebut indegudament. 

 
17. En data 9 de juliol de 2021 i, per tant, dins el període d’al·legacions, l’Ajuntament 

de Torelló va acreditar que el cost total de l’actuació “Substitució de la teulada de 
la Torre Vidal i consolidació de l'edifici i del seu entorn i restauració de l'edifici 
d'assecatge de la fusta” va ser de 217.470,27 euros. 

 
18. Tenint en compte això, l’import que correspon assumir a la Diputació de Barcelona 

és 173.976,22 euros, en comptes dels 167.393,81 euros que es feien constar en 
la liquidació provisional. I, en conseqüència, cal procedir al reintegrament per part 
de l’Ajuntament de 12.687,44 euros, en lloc dels 19.269,85 que s’indicaven a 
l’esmentada liquidació. 

 
Reconeixement de crèdit 

 
19. En un altre ordre de coses, en l’esmentada liquidació definitiva aprovada per la 

Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 10 de juny de 2021 (AJG 
312/21) no es va incloure l’ajut en favor de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per 
a l’actuació “Obres de millora del sanejament i d'impermeabilització de la coberta 
del centre cívic Salvador Espriu de Sant Just Desvern”, emmarcat dins la línia 1 
“Equipaments culturals”, gestionada per la Gerència de Serveis de Cultura, perquè 
l’actuació s’havia justificat i es podia fer efectiu el pagament de 18.877,24 euros.  

 
20. En data 8 d’octubre de 2021, la Gerència de Serveis de Cultura ha emès un 

informe, que s’incorpora a l’expedient, en què s’adverteix que el pagament de 
l’ajut no es va poder efectuar el 2020, en coincidir el període d’audiència amb el 
tancament de l’exercici pressupostari. Per això, cal procedir a reconèixer crèdit per 
un import de 18.877,24 euros i a aprovar una nova autorització i disposició de la 
despesa, condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 16/2021, 
aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 30 de setembre de 2021,  
i que habilita el crèdit necessari en l’aplicació pressupostària 
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G/40100/33400/76260. Igualment, cal procedir també a la revocació de l’import 
concedit i no justificat degudament, que ascendeix a un total de 31.122,76 euros.  

 
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 de desistiments i 
l’acceptació de renúncies. 

 
2. D’acord amb l'annex 4 "Instruccions sobre reconeixements de crèdit” de les 

Instruccions de control intern de la Diputació per l'any 2021, de 16 de novembre 
de 2020, l’aprovació de l’autorització i compromís de la despesa referit en els fets 
18 a 21 ha de seguir el tràmit d’un reconeixement de crèdit i, en tant en l’anterior 
exercici existia consignació pressupostària, la competència per a la seva 
aprovació, li correspon al mateix òrgan a qui correspon la competència originària. 

 
3. 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 i parcial del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
relativa als ajuts amb termini de justificació fins el 2 de febrer de 2021, corresponents a 
la línia 5 “Edificis singulars i elements patrimonials” i a una actuació corresponent a la 
línia 1 “Equipaments culturals” i, en conseqüència, acceptar les al·legacions, acceptar 
les renúncies i aprovar les revocacions que s’indiquen en els acords següents, d’acord 
amb els informes emesos per part dels centres gestors. 
 
Segon. ADMETRE i ACCEPTAR l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Torelló en 
la qual s’acredita que el cost total de l’actuació objecte d’ajut en el marc de la línia 5 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

“Edificis singulars i elements patrimonials” del Programa complementari de reforma i 
millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 ha estat de 
217.470,27 euros, raó per la qual l’import definitiu objecte de reintegrament ha de ser 
12.687,44 euros, i ESTABLIR que aquest reintegrament s’ha de fer efectiu de la 
següent manera: 
 

a. L’ens destinatari disposa d’un mes a comptar des de la notificació del present 
acord per efectuar el reintegrament mitjançant ingrés o transferència bancària a 
qualsevol dels comptes operatius de la Diputació de Barcelona. 

 
b. Transcorregut el termini anterior, sense haver procedit a la transferència, el 

reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 

 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, totals o parcials, dels 
ajuts corresponents a la línia 5 “Edificis singulars i elements patrimonials” que es 
detallen en l’annex 1 que forma part del present dictamen, atorgats en el marc del 
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, relativa als ajuts amb termini de justificació fins el 2 de 
febrer de 2021. 
 
Quart. APROVAR la revocació parcial per import de 31.122,76 euros de l’ajut en favor 
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a l’actuació “Obres de millora del 
sanejament i d'impermeabilització de la coberta del centre cívic Salvador Espriu de 
Sant Just Desvern”, emmarcat dins la línia 1 “Equipaments culturals”, gestionada per la 
Gerència de Serveis de Cultura, en correspondre’s amb despesa executada fora del 
termini previst en el règim del Programa. La present revocació no comporta cap 
ajustament de valor negatiu en la comptabilitat degut a què el crèdit no s’ha incorporat 
al vigent pressupost corporatiu.  
 
Cinquè. REDUIR en un milió dos-cents noranta-cinc mil vint-i-dos euros i sis cèntims 
(1.295.022,06 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les aplicacions 
següents: 
 

 31.000,00 euros a càrrec de l’aplicació G/50200/33600/46262 del vigent 
pressupost corporatiu. 

 
 1.264.022,06 euros a càrrec de la partida G/50200/33600/76262 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 
Sisè. APROVAR un reconeixement de crèdit per import total de divuit mil vuit-cents 
setanta-set euros i vint-i-quatre cèntims (18.877,24 euros) per fer front a les despeses 
justificades per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern en el marc del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals i pendents de pagament. 
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Setè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de divuit mil vuit-cents setanta-set euros 
amb vint-i-quatre cèntims (18.877,24 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/76260 de l’exercici 2021, per fer front a les despeses justificades per 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern en el marc del Programa complementari de reforma 
i millora d’equipaments locals i pendents de pagament. 
 
Vuitè. CONDICIONAR l’aplicació de la despesa anterior a l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit núm. 16/2021. 
 
Novè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 38.3 del règim del 
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona esmentada en l’acord anterior substitueix 
la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència 
competitiva.”
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 

19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, 
per a finançar l'actuació local “Pavimentació i asfaltat vies públiques 20-21. 
Primera fase”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018906).- 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 Bigues i Riells del Fai va presentar en data 29 setembre 2021 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pav. i asfaltat vies públiques 20-21. 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 
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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 Bigues i Riells del Fai 
Actuació:  “Pav. i asfaltat vies públiques 20-21. 1a. Fase” 
Import crèdit:  100.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -1.365,81 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00087/2021 
* 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 mil euros (100.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.” 
 

20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, 
per a finançar l'actuació local “Pavimentació i asfaltat vies públiques 20-21. 
Segona fase”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018910).- 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 Bigues i Riells del Fai va presentar en data 29 setembre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pav. i asfaltat vies públiques 20-21. 2a. 
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 
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taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Bigues i Riells del Fai 
Actuació:  “Pav. i asfaltat vies públiques 20-21. 2a. Fase” 
Import crèdit:  100.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
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Interessos implícits estimats  -1.365,81 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00088/2021 

* 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 mil euros (100.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai. 
 
21.- 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 Cabrera d'Anoia, per 
a finançar l'actuació local “Operació de sanejament 2021”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0019428).- 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 Cabrera d'Anoia va presentar en data 6 octubre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Operació de sanejament 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:  
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Ens local:  Ajuntament de Cabrera d'Anoia 
Actuació:  “Operació de sanejament 2021 ” 
Import crèdit:  175.000 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,51 % 
Interessos implícits estimats  -2.261,15 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00093/2021 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2021 (BOE. núm. 240, de 07.10.2021) 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 Cabrera d'Anoia.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 73.600 €, a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 
per a finançar l'actuació local “INVERSIONS 2021: Obres reposició via pública”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0019222).- 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 Castellbell i el Vilar va presentar en data 4 octubre 2021 una 

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

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
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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 
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 Castellbell i el Vilar 
Actuació:  “INVERSIONS 2021: Obres reposició via 

pública” 
Import crèdit:  73.600,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -1.005,24 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00090/2021 

* 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 setanta-tres mil sis-cents euros 
(73.600,00 €) 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 Castellbell i el Vilar.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 121.400 €, a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, 
per a finançar l'actuació local “INVERSIONS 2021: Adquisició de béns mobles”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0019223).- 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

2. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar va presentar en data 4 octubre 2021 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “INVERSIONS 2021: Adquisició de béns 
mobles” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
Actuació:  “INVERSIONS 2021: Adquisició de béns 

mobles” 
Import crèdit:  121.400,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,52 % 
Interessos implícits estimats  -1.599,77 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00091/2021 

* 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 vint-i-u mil quatre-cents euros 
(121.400,00 €) 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 Castellbell i el Vilar.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 54.858,19 €, a l'Ajuntament de la Granada, per a 
finançar l'actuació local “Reurbanització de l'entorn del castell”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0019338).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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 la Granada va presentar en data 5 octubre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Reurbanització de l'entorn del castell” 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 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 la Granada 
Actuació:  “Reurbanització de l'entorn del castell” 
Import crèdit:  54.858,19 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -749,26 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00092/2021 

* 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 cinquanta-quatre mil vuit-cents 
cinquanta-vuit euros amb dinou cèntims (54.858,19 €) 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Granada.” 
 
25.- 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 Montornès del Vallès, 
per a finançar l'actuació local “Inversions en obres 2021”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0019475).- 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 Montornès del Vallès va presentar en data 7 octubre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions en obres 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. 



 
 
 
 

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 Montornès del Vallès 
Actuació:  “Inversions en obres 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,21 % 
Interessos implícits estimats  -2.119,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00094/2021 

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2021 (BOE. núm.240 , de 07.10.2021) 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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 Montornès del Vallès.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 130.000 €, a l'Ajuntament de Muntanyola, per a 
finançar l'actuació local “Projecte per la construcció de l'escola de Muntanyola”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018462).- 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 Muntanyola va presentar en data 21 setembre 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Projecte construcció de l'escola de Muntanyola” 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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 Muntanyola 
Actuació:  “Projecte construcció de l'escola de 

Muntanyola” 
Import crèdit:  130.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -1.775,56 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00079/2021 

* d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta mil euros (130.000,00 €) 
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 Muntanyola.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 271.000 €, a l'Ajuntament de Muntanyola, per a 
finançar l'actuació local “Vestidors i tancament de la pista poliesportiva”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018896).- 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 Muntanyola va presentar en data 29 setembre 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Vestidors i tancament de la pista poliesportiva” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

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

poliesportiva” 
Import crèdit:  271.000,00EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -3.701,36 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00086/2021 

* 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 setanta-un mil euros 
(271.000,00 €) 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 Muntanyola.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a 
finançar l'actuació local “Reurbanització del carrer Anselm Clavé de Vilassar de 
Dalt”. al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018363).- 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 Vilassar de Dalt va presentar en data 20 setembre 2021 una 

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

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

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

Política Financera per la 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 
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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 Vilassar de Dalt 
Actuació:  “Reurbantizació del carrer Anselm Clavé ” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,21 % 
Interessos implícits estimats  -2.119,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00076/2021 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2021 (BOE. núm. 240, de 07.10.2021) 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 Vilassar de Dalt.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 43.878,43 €, de l'Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera, per a finançar l'actuació local “Pàrking de Can Molins”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0006178).- 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 Sant Esteve de Palautordera va presentar en data 25 març 2021 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pàrking de Can Molins”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 15/04/2021 va concedir el 

préstec que es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 
Actuació:  “Pàrking de Can Molins” 
Import crèdit:  43.878,43 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,20 % 
Interessos implícits estimats  -442,58 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00005/2021 

“d’acord amb la Resolució de 04.03.2021 (BOE. núm. 31, de 05.03.2021) 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”.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de quaranta-tres mil vuit-cents setanta-vuit 
euros amb quaranta-tres cèntims (43.878,43 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

4. L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, va presentar en data 5 de d’octubre 
de 2021 una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del 
préstec de la Caixa de Crèdit 00005/2021 de la inversió “Pàrquing de Can Molins” 
amb registre d’entrada 202110122374. 
 

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 d’1.04.2015). 

 

2. 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 
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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. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 
Actuació:  “Pàrking de Can Molins” 
Import crèdit:  43.878,43 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,20 % 
Interessos implícits estimats  -442,58 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00005/2021 

“d’acord amb la Resolució de 04.03.2021 (BOE. núm. 31, de 05.03.2021) 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. ANUL·LAR l’operació AD número 2103000912 d’import quaranta-tres mil vuit-
cents setanta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims (43.878,43 eur) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2021/0006178. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 87.455,01 €, a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018354).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
2. L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 17/09/2021 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.512.647,06 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 Caldes de Montbui. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.512.647,06 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,620 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.512.647,06 euros amb una subvenció d’import de 87.455,01 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. 
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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. 

 
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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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 87.455,01 euros a 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui 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 Caldes de Montbui, 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).” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 31.999,00 €, a l'Ajuntament d’Olivella, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018541).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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 d'Olivella presentà en data 22/09/2021 una sol·licitud d'un préstec 

d’1.000.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.000.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,57 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.000.000,00 euros amb una subvenció d’import de 31.999,00 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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. 

 
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. 
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4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, 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 31.999,00 euros a 
l'Ajuntament d'Olivella 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 22/09/2021. 
 
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 d'Olivella, 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).” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 10.163,33 €, a l'Ajuntament de Roda de Ter, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018467).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 

 

 

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 Roda de Ter presentà en data 21/09/2021 una sol·licitud d'un 

préstec de 292.000,00 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 Roda de Ter. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 292.000,00 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 0,620 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
292.000,00 euros amb una subvenció d’import de 10.163,33 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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. 

 
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. 
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4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 10.163,33 euros a 
l'Ajuntament de Roda de Ter 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 Roda de Ter, 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).” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 35.192,50 €, a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018817).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

2. L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat presentà en data 28/09/2021 una sol·licitud 
d'un préstec d’1.607.400,00 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 Sant Boi de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.607.400,00 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 0,390 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.607.400,00 euros amb una subvenció d’import de 35.192,50 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 
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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. 

 
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. 
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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 35.192,50 euros a 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
28/09/2021. 
 

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 Sant Boi de Llobregat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 

Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i l’inici del procediment de reintegrament parcial, de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a l’Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat Expedient 2013011 (Exp. núm. 2013/0005591).- 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. El Programa de Crèdit Local té l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible 
per a tots els ajuntaments de la província per a l’endeutament municipal derivat de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

les noves inversions a través del concert amb una entitat financera seleccionada 
prèvia convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució 
de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a 
aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la 
part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que 

implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 

 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb 
qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

 29 de novembre 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, prorrogada per a 2021. 

 
4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 12/07/2013 una sol·licitud 

d'un préstec de 612.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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6. L’entitat bancària va aprovar un préstec d’import 612.000,00 EUR amb un termini 
de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, 
indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 3,75 %, del qual Diputació de 
Barcelona subvenciona 612.000,00 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

31/10/2013 va concedir una subvenció per import de 83.454,77 euros a 
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subvencionar el préstec dins 
del Conveni Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de 
subvenció i la minuta de préstec, núm. 807449813725, en data 04/11/2013, i en 
execució d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 19 de maig de 2021 el 

decret d’alcaldia on l’ajuntament aprova l’amortització anticipada per import 
179.224,57 euros del préstec del Banc de Sabadell 2013-807449813725. 

 
9. La interventora municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

179.224,57 Euros es va fer amb data valor 19/05/2021. 
 
10. No hi ha una part de préstec no subvencionat. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (04/11/2013) fins la seva amortització (19-05-2021), és a dir un període 
de 2.753 dies (7.5 anys); i correspondria a una subvenció de 78.026,87 euros, 
amb una diferència a favor de la Diputació de 5.427,90 euros. Tot això d’acord 
amb el resum següent: 

 

 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvencionar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent”, que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
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després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig 
de 2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 

de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. De conformitat amb la Disposició addicional del Protocol general del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
incorporada mitjançant Acord del Ple de la Diputació de data 30/09/2021 
(exp.núm.2020/0008645) i que resulta d’aplicació subsidiària al Programa de 
Crèdit Local segons s’estableix en l’apartat tercer de l’esmentat acord plenari, es 
preveu, com a criteri de gestió, la inexigibilitat d’interessos de demora en les 
revocacions i renúncies d’ajuts a ens locals. 

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 5.427,90 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 83.454,77 euros concedida a l'Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 31/10/2013, dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
612.000,00 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat un termini d’audiència de 15 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
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al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el 
cas que transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 5.427,90 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 179.224,57 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat als 
efectes oportuns.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
de la concessió i l’inici del procediment de reintegrament parcial, de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a l’Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat Expedient 2013031 (Exp. núm. 2013/0009070).- 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. El Programa de Crèdit Local té 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 a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que 

implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 

 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb 
qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
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segons consta per Decret núm. 8485/11 del president delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

 29 de novembre 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, prorrogada per a 2021. 

 
4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 15/11/2013 una sol·licitud 

d'un préstec de 580.276,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El Banc va aprovar un préstec d’import 580.276,00 EUR amb un termini de 10 

anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada 
sobre l’Euríbor a tres mesos més 3,75 %, del qual Diputació de Barcelona 
subvenciona 580.276,00 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

19/12/2013 va concedir una subvenció per import de 79.128,76 euros a 
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a l’objecte de subvencionar el préstec dins del 
Conveni Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de 
subvenció i la minuta de préstec, núm. 807451181547, en data 23/12/2013, i en 
execució d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 18 de maig de 2021 el 

decret d’alcaldia 2021DECR001017 on l’ajuntament aprova l’amortització 
anticipada per import 169.934,13 euros del préstec del Banc de Sabadell 2013 - 
807451181547. 

 
9. La interventora municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

169.934,13 Euros es va fer amb data valor 19/05/2021. 
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10. No hi ha una part de préstec no subvencionat. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (23/12/2013) fins la seva amortització (19-05-2021), és a dir un període 
de 2.704 dies (7,4 anys); i correspondria a una subvenció de 73.700,58 euros, 
amb una diferència a favor de la Diputació de 5.428,18 euros. Tot això d’acord 
amb el resum següent: 

 

 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvencionar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent”, que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 
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5. De conformitat amb la Disposició addicional del Protocol general del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
incorporada mitjançant Acord del Ple de la Diputació de data 30/09/2021 
(exp.núm.2020/0008645) i que resulta d’aplicació subsidiària al Programa de Crèdit 
Local segons s’estableix en l’apartat tercer de l’esmentat acord plenari, es preveu, 
com a criteri de gestió, la inexigibilitat d’interessos de demora en les revocacions i 
renúncies d’ajuts a ens locals. 

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

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

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 5.428,18 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 79.128,76 euros concedida a l'Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat euros, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 19/12/2013, dins 
del Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
580.276,00 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat un termini d’audiència de 15 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el 
cas que transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 5.428,18 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 169.934,13 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat als 
efectes oportuns.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i l’inici del procediment de reintegrament parcial, de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a l’Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat Expedient 2014009 (Exp. núm. 2014/0002918).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
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Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té 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 a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que 

implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 

 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb 
qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
segons consta per Decret núm. 8485/11 del president delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

 29 de novembre 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, prorrogada per a 2021. 

 
4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es 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, 
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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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 08/04/2014 una sol·licitud 

d'un préstec d’1.175.319,20 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. L’entitat bancària va aprovar un préstec d’import 1.175.319,20 EUR amb un 

termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, 
indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 3,75 %, del qual Diputació de 
Barcelona subvenciona 1.175.319,20 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

29/05/2014 va concedir una subvenció per import de 160.156,05 euros a 
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a l’objecte de subvencionar el préstec dins del 
Conveni Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de 
subvenció i la minuta de préstec, núm. 807475841615, en data 10/07/2014, i en 
execució d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 18 de maig de 2021 el 

decret d’alcaldia 2021DECR001016 on l’ajuntament aprova l’amortització 
anticipada per import 432.135,02 euros del préstec del Banc de Sabadell 2014 – 
807475841615. 

 
9. La interventora municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

432.135,02 Euros es va fer amb data valor 19/05/2021. 
 
10. No hi ha una part de préstec no subvencionat. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (10/07/2014) fins la seva amortització (19-05-2021), és a dir un període 
de 2.505 dies (6,9 anys); i correspondria a una subvenció de 143.462,24 euros, 
amb una diferència a favor de la Diputació de 16.693,81 euros. Tot això d’acord 
amb el resum següent: 
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Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvencionar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent”, que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. De conformitat amb la Disposició addicional del Protocol general del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
incorporada mitjançant Acord del Ple de la Diputació de data 30/09/2021 
(exp.núm.2020/0008645) i que resulta d’aplicació subsidiària al Programa de Crèdit 
Local segons s’estableix en l’apartat tercer de l’esmentat acord plenari, es preveu, 
com a criteri de gestió, la inexigibilitat d’interessos de demora en les revocacions i 
renúncies d’ajuts a ens locals. 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 16.693,81 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 160.156,05 euros concedida a l'Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat euros, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 29/05/2014, dins 
del Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec 
d’1.175.319,20 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat un termini d’audiència de 15 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el 
cas que transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 16.693,81 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 432.135,02 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat als 
efectes oportuns.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’afectació de 
diferents béns immobles propietat de la Diputació de Barcelona, per tal que 
adquireixin la naturalesa jurídica de béns de domini públic (Exp. núm. 
2021/0017504).- 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: 
 

“I. Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària dels béns immobles detallats en els Blocs I 
i II que s’exposen a continuació, que consten a l’Inventari de Béns de la corporació 
amb els codis d’actiu referenciats, amb naturalesa jurídica de béns patrimonials, la 
descripció física dels quals consten a les fitxes que s’adjunten com a annexos.  
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La diferència entre els béns del Bloc I i II, és que en el primer cas es tracta de béns 
immobles que s’utilitzen per serveis diversos de la pròpia Diputació de Barcelona i on 
es pretén mantenir la voluntat de preservar-los i no incorporar-los al tràfic jurídic per 
efectuar l’explotació d’aquests espais; i en el segon cas, el Bloc II, correspon a béns 
que a dia d’avui es troben cedits en ús a la Universitat de Barcelona (en endavant, UB) 
a través de diferents figures jurídiques. 
 
Bloc I 
 

Codi 
Centre Descripció Centre 

Codi 
d'Actiu Descripció d' Actiu 

0072 RECINTE MATERNITAT F000969 PAVELLÓ GARBÍ 

0072 RECINTE MATERNITAT F000968 PAVELLÓ XALOC 

0072 RECINTE MATERNITAT F000967 PAVELLÓ AUXILIAR 

0072 RECINTE MATERNITAT F000960 ARXIU HISTÒRIC 

0072 RECINTE MATERNITAT F000961 PAVELLÓ CENTRAL 

0067 ESCOLA INDUSTRIAL F158146 PARCEL·LA II  

 
Bloc II 
 

Codi 
Centre Descripció Centre 

Codi 
d'Actiu Descripció d' Actiu 

0072 RECINTE MATERNITAT F000956 PAVELLÓ ROSA 

0067 ESCOLA INDUSTRIAL F000900 RESIDENCIA RAMON LLULL 

0068 RECINTE MUNDET F168526 EDIFICI CALDERES 

0069 LES HEURES F000952 PALAU DE LES HEURES 

0068 RECINTE MUNDET F168515 TEATRE 

0068 RECINTE MUNDET F168507 EDIFICI LLEVANT 

0068 RECINTE MUNDET F168530 EDIFICI DE MIGDIA 1  

0068 RECINTE MUNDET F168538 EDIFICI ANNEX CALDERES 

0068 RECINTE MUNDET F168512 EDIFICI PONENT 

0068 RECINTE MUNDET F168513 EDIFICI PONENT 

0068 RECINTE MUNDET F168514 EDIFICI PONENT 

0068 RECINTE MUNDET F168529 AULARI DE MIGDIA 1  

0068 RECINTE MUNDET F168637 AULARI DE MIGDIA 2 

0068 RECINTE MUNDET F168520 EDIFICI L'ESPINALB  

0079 RECINTE TORRIBERA F158143 PAVELLÓ MARINA 

0079 RECINTE TORRIBERA F001003 PAVELLÓ GAUDÍ 

0079 RECINTE TORRIBERA F000995 PAVELLÓ VERDAGUER 

0079 RECINTE TORRIBERA F158365 HIVERNACLE 

 
2. S’ha de ressenyar sobre els béns indicats al Bloc Il que la Diputació de Barcelona i 
la UB mantenen una llarga tradició de cooperació i col·laboració per la consecució de 
finalitats i interessos comuns, que en l’àmbit patrimonial, s’ha instrumentalitzat 
mitjançant la signatura de diversos convenis des de 1984.  
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D’entre aquests convenis, es destaca que aquesta corporació i la UB, el 25 d’abril de 
2007, van signar un darrer conveni que tenia per objecte actualitzar i ampliar el marc 
de col·laboració en tot allò que afectava a temes de caràcter patrimonial, i regular els 
drets i obligacions relatius a tots els recintes i edificis de la Diputació de Barcelona 
utilitzats per l’esmentada UB.  
 
Amb posterioritat s’ha signat amb data 5 de desembre de 2019 l’Addenda al conveni 
signat entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril 
de 2007 per ampliar la durada de les cessions d’ús per diferents títols de diversos 
edificis i espais a favor de la Universitat de Barcelona. El títol habilitant de l’ocupació 
d’aquests béns es troba indicat en cadascuna de les fitxes annexes. 
 
Resulta important remarcar, als efectes d’aquesta proposta, la situació jurídica dels 
immobles que es detallen a continuació sobre els quals es va constituir, d’acord als 
convenis que s’indiquen seguidament, un dret real d’usdefruit que finalitzarà en les 
dates que es concreten posterior a l’1 de gener de 2022 i que es veuran afectats per 
qualsevol canvi de qualificació jurídica en la seva naturalesa: 
 

o Conveni núm. 233/2018, de data 18/04/2018, entre la Diputació de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona (en endavant UB) per a la constitució del dret real 
d’usdefruit sobre l’edifici Espinalb del Recinte Mundet a favor de la UB, per tal 
d’ubicar la futura Clínica Psicològica Universitat de Barcelona (CPUB). Aquest 
conveni va entrar en vigor i va desplegar efectes des de la data de la seva 
signatura, i la durada es va establir fins el 31 d’agost de 2044.  

 
o Conveni núm. 488/07, de data 25/04/2007, de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona i la Universitat de Barcelona (en endavant UB) que actualitza i amplia 
la relació entre ambdues institucions en tot allò que afecta a temes de caràcter i 
contingut patrimonial. I entre els immobles i espais propietat de la Diputació de 
Barcelona que seran utilitzats per la UB a partir de la vigència d’aquest conveni, 
a l’apartat A) del punt Cinquè s’estableix la constitució d’un dret d’usdefruit a 
favor de l’esmentada universitat sobre diversos edificis ubicats al Recinte 
Torribera, amb una durada de setanta-cinc anys, i aquest usdefruit s’estén sobre: 

 
 Pavelló Verdaguer (2.028,45 m2). 
 Pavelló Gaudí (2.025,23 m2). 
 Pavelló Marina (3.268,85 m2). 
 La unitat constructiva denominada hivernacle (1.400 m2) descrita a l’Annex 

número IX d’aquest conveni – ja s’havia descrit a l’Annex número IX: Conveni 
núm. 1343/06, de data 27/07/2006, anomenat “Protocol de col·laboració 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Privada Parc 
Científic de Barcelona, d’autorització de la instal·lació d’uns hivernacles i 
camps experimentals dintre del projecte Campus de l’Alimentació”-. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

A renglera es mostren les dades exposades i referides a aquests espais sobre els que 
es va constituir l’esmentat dret real d’usdefruit i que es veuran afectats per qualsevol 
canvi de qualificació jurídica en la seva naturalesa: 

 

Codi 
Centre 

Descripció 
Centre 

Codi 
d’Actiu 

Descripció 
d’Actiu 

Conveni 
Vigent entre aquesta 

corporació i la UB 
Data Inici 
Usdefruit 

Data Fi 
Usdefruit 

0068 
RECINTE 
MUNDET 

F168520 
EDIFICI 
L'ESPINALB  

Conveni núm. 
233/2018, de data 

18/04/2018 
19/4/2018 31/8/2044 

0079 
RECINTE 
TORRIBERA 

F158143 
PAVELLÓ 
MARINA 

Conveni núm. 488/07, 
de data 25/04/2007 

1/1/2019 3/10/2082 

0079 
RECINTE 
TORRIBERA 

F001003 
PAVELLÓ 
GAUDÍ 

Conveni núm. 488/07, 
de data 25/04/2007 

1/1/2019 3/10/2082 

0079 
RECINTE 
TORRIBERA 

F000995 
PAVELLÓ 
VERDAGUER 

Conveni núm. 488/07, 
de data 25/04/2007 

1/1/2019 3/10/2082 

0079 
RECINTE 
TORRIBERA 

F158365 HIVERNACLE Conveni núm. 488/07, 
de data 25/04/2007 

1/1/2019 3/10/2082 

 
Així, es constata que la corporació ha mantingut al llarg del temps amb la UB una 
relació basada en la cooperació i col·laboració en matèria patrimonial, de manera que 
s’han utilitzat els espais de titularitat de la Diputació amb una finalitat d’interès públic, 
com és el servei públic d’ensenyament superior.  
 
Originàriament, la majoria d’aquests espais havien tingut la qualificació de béns de 
domini públic i alguns d’ells havien estat afectes a l’ús públic general o serveis públics 
d’aquesta corporació, però en tant que s’havien deixat d’utilitzar per serveis propis, es 
va considerar oportú retornar els béns al tràfic jurídic privat per poder disposar 
àmpliament de l’objecte de propietat i afavorir un major rendiment i una millor 
disponibilitat per a l’exercici de les polítiques públiques corporatives. D’aquí que, a 
partir del 1984, es van anar desafectant i constituint diferents gravàmens i cessions 
d’ús en favor de la UB.  
 
II. Justificació de la proposta 
 
1. En aquests darrers temps, en especial durant la recent i encara actual crisi sanitària 
del Covid’19 que ha esdevingut un repte per a totes les administracions, ha obligat a la 
Diputació de Barcelona a reconsiderar criteris, entre els quals, la preservació del 
patrimoni i en especial a reflexionar sobre aquests espais de caire patrimonial per la 
seva naturalesa jurídica, que permet el fet d’alienar o gravar béns immobles 
patrimonials, i poden donar-se situacions sobrevingudes que facin realitat hipòtesi de 
pèrdua dels béns patrimonials o la disminució del seu valor.   
 
2. Aquesta consideració aboca a aquesta corporació, a reconsiderar la qualificació 
jurídica dels immobles enumerats i segons criteris basats en els principis d’eficàcia i 
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eficiència, en el deure de la preservació del patrimoni que se’n deriva, i tenint en 
compte la rendibilitat social i els interessos locals a satisfer, es proposa dur a terme 
l’afectació a l’ús públic dels esmentats espais que es justifica en els extrems següents: 
 

a) Per reforçar la protecció dels seus béns de manera que en la seva gestió dels 
béns, la Diputació conservi totes les prerrogatives que li atorga l’ordenament 
jurídic mitjançant l’alteració de la qualificació jurídica d’aquests béns passant a 
ser de domini públic; qualificació que té els trets característics legals innats del 
concepte de bé demanial, és a dir, inalienable, inembargable i imprescriptible. 

 
b) Per regularitzar la situació jurídica dels béns que durant molts anys s’ha regulat 

mitjançant relacions de dret privat entre administracions públiques, com la UB, 
resultant un model obsolet de resultes de la més recent normativa sobre règim 
jurídic de les administracions públiques i les seves relacions interadministratives. 

 
c) Per establir un model unificat d’utilització dels béns de titularitat de la Diputació 

orientat a finalitats de servei públic i rendibilitat social. 
 
d) Per facilitar i millorar la defensa, conservació i manteniment d’aquests edificis en 

matèria administrativa, fiscal i tributària, tant pel que fa a les obligacions que 
corresponen a l’entitat ocupant com a l’entitat titular de la propietat.  

 
En conseqüència, es considera pertinent afectar els béns patrimonials enumerats a un 
ús general o servei públic i la seva consegüent integració en el domini públic de la 
Diputació de Barcelona, determinant que el Bloc I, seran afectes a serveis públics 
propis de la Diputació i el Bloc II, seran afectes a un ús públic de caràcter general que 
continuarà vinculat al servei públic de l’ensenyament superior. 
 
En aquest sentit, s’ha de reiterar que, pel que fa als espais del Bloc II, han estat cedits 
en ús a la UB a través de diverses opcions jurídiques, i és voluntat d’aquesta 
Diputació, mitjançant els principis generals de cooperació, col·laboració i coordinació, 
la continuïtat de l’ús per part de la dita universitat amb l’objectiu de prestar serveis 
públics a l’empara de l’interès social-educatiu. La fermesa d’aquesta decisió es fa 
palesa en un altre expedient que s’està duent a terme de forma paral·lela per tal que la 
relació de la Universitat de Barcelona amb aquesta corporació perduri en el temps 
quant als béns immobles detallats al Bloc II que són afectats amb efectes d’1 de gener 
de 2022. 
 
3. La Universitat de Barcelona ha manifestat la seva conformitat al fet que els espais 
indicats al Bloc II, béns immobles i terrenys de caràcter patrimonial i inclosos els 
atorgats en usdefruit, siguin afectats per a dotar de major protecció a aquests béns en 
integrar-se en el domini públic de la Diputació, en el benentès que aquesta afectació 
de la qualificació jurídica dels béns immobles prèviament cedits en ús per diverses vies 
a aquesta universitat no els suposarà cap alteració substancial doncs en aquest 
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moment s’adeqüen els canvis escaients amb motiu del nou conveni que s’està 
treballant conjuntament amb aquesta corporació. 
 
De resultes de l’afectació, els dits immobles passaran també a regir-se plenament pels 
pactes del nou conveni de concessió demanial i, per tant, la Universitat de Barcelona 
també ha posat en coneixement de la Diputació de Barcelona la renuncia al dret 
d’usdefruit sobre l’edifici Espinalb del Recinte Mundet i els espais del Recinte de 
Torribera dels Pavellons Verdaguer, Gaudí, i Marina i de l’Hivernacle, amb efectes 1 
de gener de 2022, quan iniciarà la seva vigència el nou conveni. 
 
4. Per tant, d’acord amb els arguments exposats i amb la conformitat de la UB 
respecte els béns indicats al Bloc II, es proposa l’afectació dels béns immobles 
patrimonials del detall del Bloc I i II, titularitat tots ells de la Diputació de Barcelona, a 
l’ús públic general passant a integrar-se tots ells en el domini públic de la Diputació de 
Barcelona, de manera que la qualificació jurídica d’aquests espais canvia de 
patrimonial a demanial, amb l’objecte de potenciar la seguretat jurídica dels béns 
d’aquesta corporació que reverteix directament en l’interès públic general i, 
concretament, en referència als espais del Bloc II, en l’interès social-educatiu, i 
s’assegura la utilització dels béns per una finalitat de caràcter públic. 
 
5. Consten a l’expedient la memòria justificativa del director de Serveis de Planificació 
Econòmica de la Diputació de Barcelona i l’informe jurídic del cap de l’Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària d’aquesta corporació.   
 
III. Fonaments de Dret  
 
Capacitat jurídica de les administracions locals, 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 5 que estableix 

que les entitats locals (en endavant LRBRL), per al compliment de les seves 
finalitats i en l’àmbit de les seves competències, tindran plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar 
contractes, establir o explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els 
recursos establerts i exercitar les accions previstes en les lleis. 

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals (en endavant RPC), article 28 pel que fa a la capacitat jurídica plena per 
adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets.  

 
Sobre les competències de la Diputació de Barcelona, 
 
- LRBRL article 36.1.d) pel que fa a la cooperació i al desenvolupament econòmic i 

social, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
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Respecte les relacions interadministratives,  
 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (en 
endavant LPAP), articles 183 bàsic i 185 amb caràcter supletori, pel que fa als 
principis als quals s’ajustaran aquestes relacions i pel que fa a les sol·licituds 
efectuades per administracions, en relació amb béns determinats de titularitat 
d’altres administracions, respectivament. 

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144, respecte dels 
principis d’actuació per a la coordinació i l’eficàcia administrativa entre 
administracions. 

 
- LRBRL, articles 10 pel que fa als deures de les relaciones recíproques i 55.e, 

respecte de la prestació de cooperació i assistència activa que les administracions 
puguin precisar. 

 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, article 107, pel que fa als principis que regeixen les 
relacions administratives.   
 
Aquesta llei a l’article 108.3 estableix que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a 
aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú. 
 

- Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), 
articles 140 i 141, respecte dels principis de les relacions interadministratives i el 
deure de col·laboració i cooperació entre les administracions públiques; article 144, 
pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, destacant l’apartat g) relatiu a les 
actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els canvis de titularitat i la 
cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial. 

 
Normativa patrimonial aplicable, 
 
- I. Classificació i ús de béns públics, i règim dels béns i drets de domini públic  
 

La classificació dels béns públics es troba regulat per la legislació següent: 
 
o d’una banda, per la LPAP, i pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, que 

aprova el Reglament dels Béns de les Entitats Locals, 
o i d’altra, a Catalunya a través del TRLMRLC i del RPC. 
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L’article 200 de la TRLMRLC classifica els béns dels ens locals en béns de domini 
públic i béns patrimonials, i l’article 201 del mateix text legal incorpora en els béns 
de domini públic els comunals. 
 
En sentit similar, l’article 3 del RPC indica que el patrimoni de les Administracions 
locals es classifica en béns de domini públic, en béns comunals i béns 
patrimonials.  
 
D’acord amb la normativa vigent, el patrimoni de les administracions públiques 
està sotmès a un règim jurídic doble: d’una banda, els béns i drets patrimonials 
estan sotmesos a un règim juridicoprivat i d’altra els béns de domini públic, 
sotmesos a un règim juridicopúblic. 
 
Partint de la premissa que els béns de domini públic estan fora del tràfic jurídic 
privat, anomenats com a res extra commercium, la regulació d’aquests es troba 
inspirada pels principis d’inalienabilitat, imprescriptibilitat e inembargabilitat –article 
132.1 Constitució Espanyola, així com els articles 6.a) i 30.1 LPAP, 208 TRLMRLC, 
i 80.1 LRBRL-. L’article 201 TRLMRLC estableix que són béns de domini públic els 
afectes a l'ús públic o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb 
aquest caràcter. Tenen també aquesta consideració els béns comunals. 
 
Sobre aquest respecte l’article 208 de la TRLMRLC, anomenat “Inalienabilitat, 
inembargabilitat i imprescriptibilitat” estableix el següent sobre aquesta protecció 
dels béns i drets de domini públic:  
 

“1 Els béns de domini públic i els comunals, mentre conserven llur caràcter, són 
inalienables, inembargables i imprescriptibles. 
 
2 Són també inalienables i inembargables les forests catalogades que pertanyen 
als ens locals, en els termes que estableix la legislació específica sobre la 
matèria.” 

 
De conformitat a l’article 5 de la LPAP es determina que són béns de domini públic 
els que, essent de titularitat pública, es troben afectats a l’ús general o al servei 
públic, així com aquells altres que la Llei atorgui expressament el caràcter de 
demanials. En el present supòsit, es proposa una afectació expressa. 
 
L’Administració Pública, per tant, gestiona i administra els béns afectes als serveis 
públics d’acord als principis que l’esmentada vigent legislació recull, en el seu 
article 6 LPAP, de caràcter bàsic, i en especial, l’adequació i suficiència dels béns 
per a servir a l’ús general o al servei públic al qual estiguin destinats així com 
l’exercici diligent de les prerrogatives atorgades per la llei, tot garantint la seva 
conservació i integritat. 
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Quant a la utilització dels béns i drets de domini públic, l’article 84 de la LPAP, 
anomenat “Necessitat de títol habilitador”, es tracta d’un article cabdal on es 
disposa que: 
 

“1. Sense títol que ho autoritzi atorgat per l’autoritat competent, ningú pot 
ocupar béns de domini públic o utilitzar-los en forma que excedeixi el dret d’ús 
que, si s’escau, correspon a tots. 2. Les autoritats responsables de la tutela i 
defensa del domini públic han de vigilar el compliment del que estableix l’apartat 
anterior i, si s’escau, actuen contra els qui, no tenint títol, ocupin béns de domini 
públic o es beneficiïn d’un aprofitament especial sobre ells, i amb aquesta 
finalitat han d’exercir les facultats i prerrogatives que preveu l’article 41 
d’aquesta Llei. 3. Les concessions i autoritzacions sobre béns de domini públic 
es regeixen en primer terme per la legislació especial que les regula i, a falta de 
normes especials o en cas d’insuficiència d’aquestes, per les disposicions 
d’aquesta Llei.“ 
 

En aquest sentit cal remarcar que la regulació al RPC dels béns i drets demanials 
s’estableix en especial en els següents articles: article 5 pel que fa a l’afectació al 
servei públic, article 7 en relació amb la inalienabilitat, inembargabilitat, 
imprescriptibilitat, article 19 sobre l’aplicació supletòria de la legislació estatal no 
bàsica en matèria de règim local i béns públics.  
 
S’ha d’esmentar, d’altra banda, l’ús que se’n deriva d’aquest patrimoni i que es 
classifica en un ús comú general -regulat a l'article 84.1 LPAP i a l’article 56.1 
RPC-, un ús comú especial -per circumstàncies singulars de perillositat, intensitat 
d’ús o altres similars d’acord a l’article 56.2 RPC- i un ús privatiu –article 57.1 
RPC- . 
 

- II. Alteració de la qualificació jurídica, 
 

- LRBRL article 81 que estableix sobre l’alteració de la qualificació jurídica dels 
béns el següent:  

 
“1. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de les entitats locals 
requereix expedient en el qual s’acreditin la seva oportunitat i legalitat.  
 
2. No obstant això, l’alteració es produeix automàticament en els casos 
següents: a) Aprovació definitiva dels plans d’ordenació urbana i dels 
projectes d’obres i serveis. b) Adscripció de béns patrimonials per més de 
vint-i-cinc anys a un ús o servei públics.”  

 
Per tant l’alteració implica una modificació de la qualificació jurídica i del règim 
jurídic d’un bé determinat a través de l’afectació al domini públic, de forma que 
es reforça el règim jurídic del bé concret donat que el bé afectat queda, per tant, 
fora del tràfic jurídic patrimonial ordinari.  
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L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de les entitats locals requereix 
expedient oportú on s’acrediti la seva oportunitat i legalitat, tal com també ho 
recull l’article 204 TRLMRLC, sens perjudici dels supòsits d’afectació tàcita 
admesos per la jurisprudència o d’altres on l’alteració del bé es produeix 
automàticament.  
 
Arribats a aquest punt, la legislació en l’àmbit patrimonial dels ens locals, 
concretament al Capítol V de la LPAP, anomenada “De les facultats i 
prerrogatives per a la defensa dels patrimonis públics”, i dintre de la Secció I de 
Normes General, estableix a l’article 41.1 sobre facultats i prerrogatives el 
següent detall:  
 

“1. Per a la defensa del seu patrimoni, les administracions públiques tenen les 
facultats i prerrogatives següents: 

 
a) Investigar la situació dels béns i drets que presumiblement pertanyin al 
seu patrimoni. 
b) Partionar en via administrativa els immobles de la seva titularitat. 
c) Recuperar d’ofici la possessió indegudament perduda sobre els seus 
béns i drets. 
d) Desnonar en via administrativa els posseïdors dels immobles demanials, 
una vegada extingit el títol que emparava la tinença.” 

 
En tot cas aquesta regulació bàsica s’ha de vincular amb l’article 8.1 del 
TRLMRLC on s’estableixen les potestats dels ens locals en relació amb els seus 
béns.  

 
- TRLMRC, article 204.1, on s’indica que per a alterar expressament la qualificació 

jurídica dels béns dels ens locals s'ha d'incoar expedient en el qual se n'acrediti 
l'oportunitat i la legalitat. 

 
RPC, article 20, pel que fa a l’acreditació de l’oportunitat i la legalitat del canvi 
d’afectació, així com en relació amb el sotmetiment de l’expedient a informació 
pública prèvia. 

 
- Jurisprudència:  

 
 S’entén el domini públic d’acord a la legislació vigent com una tècnica per a 

ordenar la utilització i per a protegir alguns béns i d’aquesta premissa, cal 
destacar la sentència del Tribunal Constitucional núm. 227/1988 que 
propugna que “la incorporació d’un bé al domini públic suposa, més que una 
forma específica d’apropiació per part dels poders públics, una tècnica dirigida 
primordialment a excloure el bé afectat del tràfic jurídic privat” i la seva 
protecció mitjançant una sèrie de regles exorbitants. 
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 Cal considerar les següents sentències del Tribunal Suprem (en endavant TS) 
i del Tribunal Constitucional (en endavant TC) d’acord a la temàtica concreta:  

 Respecte l’afectació com a tècnica: STC núm. 227/1988 i STC núm. 
247/2007. 

 Naturalesa jurídica de l’afectació: STC de 08/11/1991 i STC de 6/06/1991.  
 Expedient administratiu d’alteració expressa per l’afectació: STS de 

02/02/2004 i STS de 22/02/2005. 
 Excepció d’acte formal d’alteració expressa: STS de 12/12/2006 i STS de 

10/11/1988. 
 Respecte els requisits de l’afectació es pronuncia les sentències del TS de 

24/07/1990, de 7/11/1992 i de 25/05/1993. 
 
- III. Altra normativa 
 

- Llei orgànica 6/2001, de 221 de desembre, d'universitats, article 1 que estableix 
que la Universitat realitza el servei públic de l'educació superior. 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, en especial, article 3.3 
en virtut del qual s'estableix que els poders públics han de col·laborar amb les 
universitats per a la consecució de llurs objectius.  

- L'article 103.1 de Constitució Espanyola que estableix que «l'Administració 
pública serveix amb objectivitat els interessos generals». 

 
Quant als principis de publicitat i transparència, 
 
- I. Principis de publicitat 

 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, articles 83.2 pel que fa a la informació pública i 30.2 
quant al còmput de terminis per dies. En el mateix sentit, la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, art. 52. 
 
L’article 20 del RPC, requereix un període d’informació pública previ per l’expedient 
de l’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals que, en relació amb 
l’article 178 del mateix text legal i la resta dels articles esmentats en aquest mateix 
apartat de principis de publicitat, no pot ser inferior a 20 dies hàbils. 
 

- II. Principis de transparència 
 
LRJSP, article 3.1.c) en virtut del qual l’actuació administrativa de la Diputació de 
Barcelona s’ha de subjectar al principi general de transparència.  
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Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, que resulta d’aplicació, entre d’altres i d’acord a l’article 3, a 
l’Administració de la Generalitat i els ens que integren l’Administració local a 
Catalunya. 

 

Òrgan competent de l’aprovació, 
 

- TRLMRLC, article 204.5, pel qual la resolució dels expedients d'alteració de la 
qualificació jurídica dels béns dels ens locals correspon al ple.  

 

- RPC, article 20, pel qual s’estableix que l’expedient d’alteració jurídica dels béns 
dels ens locals l’ha de resoldre el ple de l’ens local respectiu. 

 

- De la redacció dels articles anteriors i del contingut dels articles 33.2.g) i 47.2.n) 
LRBRL, es dedueix que l’alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials, és 
a dir, només per a la desafectació dels béns de domini públic, correspon al Ple amb 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les 
corporacions, per tant, cal entendre que per a l’afectació singular dels béns 
patrimonials al servei públic que requereixen un acte administratiu exprés és 
suficient la majoria simple, de manera que, de conformitat amb l’art. 33.4 LRBRL, 
dita competència no és indelegable. 

 

- De conformitat amb el que disposa l’apartat 3.4. i) 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 de 2019 (publicada 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 6.5.2021), 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), s’entén 
que el Ple ha delegat l’exercici d’aquesta competència en la Junta de Govern 
 

En virtut dels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la Junta de 
Govern per delegació del Ple, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR INICIALMENT l’afectació dels diferents béns immobles detallats 
als Blocs I i II que consten a continuació, propietat de la Diputació de Barcelona, a l’ús 
o servei públic, determinant que el Bloc I, seran afectes a serveis públics propis de la 
Diputació i el Bloc II, seran afectes a un ús públic de caràcter general que continuarà 
vinculat al servei públic de l’ensenyament superior, amb efectes des de l’1 de gener de 
2022: 
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Bloc I 
 

Codi 
Centre Descripció Centre 

Codi 
d'Actiu Descripció d' Actiu 

0072 RECINTE MATERNITAT F000969 PAVELLÓ GARBÍ 

0072 RECINTE MATERNITAT F000968 PAVELLÓ XALOC 

0072 RECINTE MATERNITAT F000967 PAVELLÓ AUXILIAR 

0072 RECINTE MATERNITAT F000960 ARXIU HISTÒRIC 

0072 RECINTE MATERNITAT F000961 PAVELLÓ CENTRAL 

0067 ESCOLA INDUSTRIAL F158146 PARCEL·LA II  

 
Bloc II 
 

Codi 
Centre Descripció Centre 

Codi 
d'Actiu Descripció d' Actiu 

0072 RECINTE MATERNITAT F000956 PAVELLÓ ROSA 

0067 ESCOLA INDUSTRIAL F000900 RESIDENCIA RAMON LLULL 

0068 RECINTE MUNDET F168526 EDIFICI CALDERES 

0069 LES HEURES F000952 PALAU DE LES HEURES 

0068 RECINTE MUNDET F168515 TEATRE 

0068 RECINTE MUNDET F168507 EDIFICI LLEVANT 

0068 RECINTE MUNDET F168530 EDIFICI DE MIGDIA 1  

0068 RECINTE MUNDET F168538 EDIFICI ANNEX CALDERES 

0068 RECINTE MUNDET F168512 EDIFICI PONENT 

0068 RECINTE MUNDET F168513 EDIFICI PONENT 

0068 RECINTE MUNDET F168514 EDIFICI PONENT 

0068 RECINTE MUNDET F168529 AULARI DE MIGDIA 1 

0068 RECINTE MUNDET F168637 AULARI DE MIGDIA 2 

0068 RECINTE MUNDET F168520 EDIFICI L'ESPINALB  

0079 RECINTE TORRIBERA F158143 PAVELLÓ MARINA 

0079 RECINTE TORRIBERA F001003 PAVELLÓ GAUDÍ 

0079 RECINTE TORRIBERA F000995 PAVELLÓ VERDAGUER 

0079 RECINTE TORRIBERA F158365 HIVERNACLE 

 
Segon. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i un edicte que 
s’exposarà al tauler d’anuncis de la corporació, per tal que puguin presentar-se les 
al·legacions que s’estimin convenients. 
 

Tercer. DECLARAR que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 

Quart. INTEGRAR, un cop aprovat definitivament l’acord, els esmentats immobles en 
el domini públic del patrimoni de la Diputació de Barcelona mitjançant l’alteració de la 
qualificació jurídica dels immobles passant de naturalesa patrimonial a demanial i 
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EFECTUAR les inscripcions/anotacions corresponents en l’Inventari de béns 
corporatius, així com la resta de tràmits administratius que siguin necessaris en 
desplegament d’aquesta alteració jurídica. 
 

Cinquè. FACULTAR a la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda, i Serveis Interns per a l’adopció dels actes administratius i la signatura de 
qualsevol document que puguin derivar-se dels presents acords.  
 

Sisè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 
Documents vinculats  
 
Addenda(a3af15fed7768a2cedf7)  
 
Perfil Signatari Data signatura 
Responsable directiu Servei  Francisco Javier Martínez de Morentin 13/10/2021, 08:43  
Promotor  López (SIG) 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Formació 
 

38.- Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, per concurrència competitiva, dels recursos tècnics 
de “Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius”, en el marc de la 
Convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/7196).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió 
Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 
2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 
 

2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 
són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

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

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

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

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

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

4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat com 
estimades, per tant es proposa que siguin objecte d’una concessió, en haver 
obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i 
haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

 
5. En data 7 de setembre a les 11 hores, es va constituir l’òrgan col·legiat de la 

Direcció de Serveis de Formació de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió 
Territorial, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2021, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel secretari de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicat 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 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021 
i núm. 10586/21, d’1 d’octubre, publicat al BOPB de 6.10.2021. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova i La Geltrú

Nif: P0830800I

Actuació

Num. PMT

Codi XGL

Implicació dels equips de Govern:
La persona responsable del projecte ocupa un lloc directiu [40 

punts]
40

La persona responsable del projecte no ocupa un lloc directiu [20 

punts]
0

Estabilitat organitzativa: Organigrama vigent, públic i implantat [20 punts] 0

Organigrama no publicat o no implantat [10 punts] 10

Relació de Llocs de Treball actualitzada [20 punts] 0

Relació de Llocs de Treball no actualitzada [10 punts] 10

Dotació i organització de recursos per

garantir la viabilitat de l'actuació:
Disposar d'una partida pressupostària de formació [10 punts] 10

Disposar d'equip tècnic de formació [10 punts] 10

Puntuació Total 80

Disseny d'itineraris de desenvolupament de perfils professionals de 

comandaments

202110059832

21/Y/312456

Valoracions

Recurs: Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius

Ajuntament de Viladecans

Nif: P0830200B 

Actuació

Num. PMT

Codi XGL

Implicació dels equips de Govern:
La persona responsable del projecte ocupa un lloc directiu [40 

punts]
0

La persona responsable del projecte no ocupa un lloc directiu [20 

punts]
20

Estabilitat organitzativa: Organigrama vigent, públic i implantat [20 punts] 20

Organigrama no publicat o no implantat [10 punts] 0

Relació de Llocs de Treball actualitzada [20 punts] 20

Relació de Llocs de Treball no actualitzada [10 punts] 0

Dotació i organització de recursos per

garantir la viabilitat de l'actuació:
Disposar d'una partida pressupostària de formació [10 punts] 10

Disposar d'equip tècnic de formació [10 punts] 10

Puntuació Total 80

Recurs: Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius

Elaboració pla formació corporatiu

202110054069

21/Y/305167

Valoracions
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu en un termini màxim de dos 

anys de la concessió del recurs. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

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

5. L’ens beneficiari haurà de designar un interlocutor que, juntament amb el tècnic 
responsable de la DSF, hauran de vetllar per la implicació dels responsables de 
cada procés en el projecte 

6. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten 
en:  
 
1. La designació d’un tècnic de la Direcció de Servei de Formació. 
2. Elaborar un projecte d’actuació que respongui als objectius plantejats per l’ens 

beneficiari. 
3. Dissenyar un pla de treball per portar a terme el projecte de necessitats formatives 

de l’ajuntament. 
4. Desenvolupar i executar el projecte que contemplarà accions de detecció de 

necessitats formatives d’acord amb els àmbits funcionals i els col·lectius 
professionals de l’ens beneficiari. 

5. Presentar els resultats que es concretaran en el Pla de Formació de l’ens, amb 
propostes formatives que responguin a les necessitats detectades i orientacions per 
a la seva execució. 

 
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
39.- Dictamen per el qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Montesquiu, formalitzat en data 20 de desembre de 
2019, als efectes de l'execució de les obres de millora del pont d’accés al parc 
del Castell de Montesquiu. TM Montesquiu (Exp. núm. 2017/3230).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Amb data 20 de desembre de 2019 i amb número de registre 581 es va formalitzar 

entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu un conveni de 
col·laboració, als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu 
“OBRES DE MILLORA DEL PONT D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE 
MONTESQUIU. TM MONTESQUIU”, incloent el seu finançament, així com les 
competències respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres una 
vegada executades.   

 
2. El pacte tercer del conveni signat acorda: 

 
“(...) L’Ajuntament de Montesquiu es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 146.924,93 €.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l'aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment.(...)”. 

 
3. Un cop aplicada la baixa d’adjudicació, l’aportació de l’Ajuntament és de 

57.890,18 €, incloent l’execució, tant dels treballs previstos al Camí Ral com de les 
rampes i escales projectades. 

 
4. En data 14 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Montesquiu presenta un escrit on 

demana que s’adoptin mesures a obra amb l’objectiu de rebaixar l’aportació 
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municipal. Proposen adaptar les rampes i escales projectades per ajustar-se a 
l’aportació mínima de 14.692,49 €. 

 
5. En data 18 de febrer de 2021 es respon a l’ajuntament, i s’informa que es considera 

tècnicament viable suprimir les rampes de projecte i adaptar i dissenyar unes noves 
escales per poder minimitzar el seu pressupost. En el mateix informe es va 
proposar la redacció d’una memòria valorada per definir unes noves escales 
d’accés al Passeig del Ter i la seva execució de manera independent a l’obra 
principal i s’accepta que l’aportació municipal sigui de 14.692,49 €. 

 
6. Com a conseqüència d’aquesta petició i d’acord amb l’informe tècnic de l’Oficina 

Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, de data 11 de setembre de 
2021, que es transcriu en la part que interessa: 

 
(...) 
 
En data 16 de juliol de 2021 s’adjudica a SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT 
RUBATEC, SA l’execució de la memòria valorada Escales per a la connexió entre el pont 
del vial d’accés al Castell de Montesquiu i el passeig del Ter. 
 
La certificació final d’obra ascendeix a 340.655,14 € amb una economia a favor de 
l’administració de 90.104,86 €. 
 
Per tot l’exposat anteriorment es conclou, als efectes oportuns, que l’aportació municipal 
ascendeix a 14.692,49 €. 
 
(...) 

 

7. Per aquest motiu, es considera necessari modificar el pacte tercer del conveni 
col·laboració amb número de registre de conveni 581 de data 20 de desembre de 
2019, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
data 28 de novembre de 2019 i amb número de registre 618, entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“OBRES DE MILLORA DEL PONT D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE 
MONTESQUIU. TM MONTESQUIU”, en el sentit d’establir l’aportació municipal 
definitiva com a conseqüència de suprimir les rampes de projecte i adaptar i 
dissenyar unes noves escales per poder minimitzar el seu pressupost. 

 

8. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

 

2. 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 la present addenda al 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 de d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració, aprovat en virtut d’acord 
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada amb 
data 28 de novembre de 2019 (ref. reg. 618/19), i formalitzat el dia 20 de desembre de 
2019 (ref. Reg. 581/19), entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, 
relatiu a les obres del projecte constructiu “OBRES DE MILLORA DEL PONT 
D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. TM MONTESQUIU”, pels 
motius expressats en la part expositiva, que es transcriu a continuació:  
 

(...) 
ADDENDA AL CONVENI  

FORMALITZAT EN DATA 20 DE DESEMBRE DE 2019 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU RELATIU A LES OBRES DE 
MILLORA DEL PONT D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. TM 

MONTESQUIU 
 

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. 7233/18, de 12 de juliol de 
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2018, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB 
de 17 de juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Jaume Romeu Cruells i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. Mª Rosa Vilaplana 
Penella. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Amb data 20 de desembre de 2019 i amb número de registre 581 es va formalitzar entre 

la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu un conveni de col·laboració, als 
efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu “OBRES DE MILLORA DEL 
PONT D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU. TM MONTESQUIU”, 
incloent el seu finançament, així com les competències respectives en ordre a la 
conservació i manteniment de les obres una vegada executades.   

 
2. El pacte tercer del conveni signat acorda: 
 

“(...) L’Ajuntament de Montesquiu es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 146.924,93 €.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l'aportació de l’Ajuntament. En tot casa però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment.(...)”. 
 

3. Un cop aplicada la baixa d’adjudicació, l’aportació de l’Ajuntament és de 57.890,18 €, 
incloent l’execució, tant dels treballs previstos al Camí Ral com de les rampes i escales 
projectades. 

 

4. En data 14 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Montesquiu presenta un escrit on demana 
que s’adoptin mesures a l’obra amb l’objectiu de rebaixar l’aportació municipal. Proposen 
adaptar les rampes i escales projectades per ajustar-se a l’aportació mínima de 
14.692,49 €. 

 

5. En data 18 de febrer de 2021 es respon a l’ajuntament, i s’informa que es considera 
tècnicament viable suprimir les rampes de projecte i adaptar i dissenyar unes noves 
escales per poder minimitzar el seu pressupost. En el mateix informe es va proposar la 
redacció d’una memòria valorada per definir unes noves escales d’accés al Passeig del 
Ter i la seva execució de manera independent a l’obra principal i s’accepta que 
l’aportació municipal sigui de 14.692,49 €. 

 

6. Com a conseqüència d’aquesta petició i d’acord amb l’informe tècnic de l’Oficina Tècnica 
de Planificació i Actuació en Infraestructures, de data 11 de setembre de 2021, que es 
transcriu en la part que interessa: 

 

(...) 
 

En data 16 de juliol de 2021 s’adjudica a SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT 
RUBATEC, SA l’execució de la memòria valorada Escales per a la connexió entre el pont 
del vial d’accés al Castell de Montesquiu i el passeig del Ter. 
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La certificació final d’obra ascendeix a 340.655,14 € amb una economia a favor de 
l’administració de 90.104,86 €. 
 

Per tot l’exposat anteriorment es conclou, als efectes oportuns, que l’aportació municipal 
ascendeix a 14.692,49 €. 
 

(...) 
 

7. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar el pacte 
tercer del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montesquiu, en el sentit d’establir l’aportació municipal definitiva com a 
conseqüència de suprimir les rampes de projecte i adaptar i dissenyar unes noves 
escales per poder minimitzar el seu pressupost. 

 

8. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data... 

 

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es 
regirà pels següents: 
 

PACTES 
 

Primer. Modificar el pacte tercer del conveni col·laboració amb número de registre de 
conveni 581 de data 20 de desembre de 2019, aprovat per acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona en data 28 de novembre de 2019 i amb número de registre 618, 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a les obres del projecte 
constructiu “OBRES DE MILLORA DEL PONT D’ACCÉS AL PARC DEL CASTELL DE 
MONTESQUIU. TM MONTESQUIU”, en el sentit d’establir l’aportació municipal definitiva 
com a conseqüència de suprimir les rampes de projecte i adaptar i dissenyar unes noves 
escales per poder minimitzar el seu pressupost: 
 

(...) 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Montesquiu 
 
(...) 
 
L’Ajuntament de Montesquiu es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent en l’import de 14.692,49 EUR. 
 
(...) 

 
Segon. – Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, en la data 
que s’assenyala. 
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(Sg. Per l’Ajuntament de Montesquiu: Jaume Romeu Cruells, Alcalde President; Mª Rosa 
Vilaplana Penella, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons 
Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals)”       

 (...) 

 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del seu 
coneixement i posterior formalització de l’addenda 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 l’addenda hagi estat completament formalitzada 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.” 
 
40.- 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 Castell de l’Areny, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Reparació del pont al camí BE-115 d’accés a Castell de l’Areny” (Exp. núm. 
2020/2577).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment el camí BE-115 és de titularitat de l’Ajuntament de Castell de l’Areny. 
 
2. D’acord amb la redacció del Pla Zonal de les carreteres de la Diputació de 

Barcelona, el Reglament general de carreteres a l’article 4, estableix que criteris 
funcionals mínims per a que una via pugui ser considerada carretera: “tenen la 
condició funcional de carretera, i com a tals poden ser integrables a les xarxes així 
definides, les vies que reuneixin com a mínim algun dels requisits següents: 

 
- Unió de nuclis de població de més de 150 habitants, segons el cens oficial, 

sempre que la via no estigui dins d’una zona urbana o urbanitzable 
programada. 

 
3. Aquest camí, constitueix l'únic eix de comunicació que connecta el nucli de Vilada 

amb el de Castell de l’Areny i està inclòs en el marc de la redacció del Pla Zonal 
de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat 
els camins que constitueixen un accés únic a un nucli de població i que per tant 
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han de ser considerats com a futurs trams de carreteres per incorporar a la seva 
xarxa local actual. En aquest camí en particular es proposen futures millores de la 
seguretat viària relacionades amb el ferm de la plataforma existent, la 
senyalització horitzontal i vertical, el drenatge i les barreres de seguretat i 
contenció. 

 
4. Excepcionalment, el dia 11 d’abril de 2018, després d’un període perllongat de 

pluges, es va produir la fallida d’una de les aletes del pont situat al camí de Vilada 
a Castell de l’Areny, a 2.4 km de l’inici d’aquest camí (a Vilada). Un cop trencada 
l’aleta-mur, les terres que aquesta contenia han esllavissat afectant també al 
terraplè de la carretera sota el paviment, generant un important esvoranc. 

 

5. L’objecte del projecte és l’execució i actuació per urgència, de les obres de 
“Reparació del pont al camí BE-115 d’accés a Castell de l’Areny”, definint 
tècnicament i valorant econòmicament les actuacions proposades. 

 
6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Reparació del pont al camí 
BE-115 d'accés a Castell de l'Areny.” en el qual es fa una proposta d’actuació per 
un import de 368.508,55 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
7. Un cop executades les obres esmentades, l’Ajuntament de Castell de l’Areny 

s’encarregarà de la conservació i manteniment de la totalitat de les obres 
executades al pont, fins que quedin resoltes les obres de millora de la seguretat 
viària de la totalitat del camí definides al Pla Zonal, quan el camí passarà a ser 
conservat i mantingut per la Diputació de Barcelona. 

 
8. Aquest camí està inclòs a les actuacions previstes per la Diputació de Barcelona 

en aplicació del seu document de planificació de les carreteres, el Pla Zonal, i un 
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la 
xarxa dels camins susceptible de formar part de la futura xarxa de carreteres 
locals, abans de la seva incorporació. 

 
9. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària del camí  

BE-115 a l’entorn del pont sobre la riera del Castell titularitat de l’Ajuntament de 
Castell de l’Areny, reparant els desperfectes causats per la fallida d’una de les 
aletes de l’estructura. 

 
10. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castell de l’Areny 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 
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administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
11. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de quatre 

mesos. 
 

12. 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. 

 
13. Es valora l’import de l’actuació en un total de 368.508,55 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 
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5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

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

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

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

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

 

8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

 

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

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Castell de l’Areny relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu “REPARACIÓ DEL PONT AL CAMÍ BE-115 D’ACCÉS A 
CASTELL DE L’ARENY”, 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 CASTELL DE L’ARENY 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE D’OBRES DE “REPARACIÓ DEL PONT AL 
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CAMÍ BE-115 D'ACCÉS A CASTELL DE L'ARENY” 
 
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 CASTELL DE L’ARENY, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Pedro Raja Carmona, i assistit per la Secretària accidental de la corporació, 
Sra. Gloria Fernández Fuster. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment el camí BE-115 és de titularitat de l’Ajuntament de Castell de l’Areny. 
 
2. D’acord amb la redacció del Pla Zonal de les carreteres de la Diputació de Barcelona, 

el Reglament general de carreteres a l’article 4, estableix que criteris funcionals mínims 
per a que una via pugui ser considerada carretera: “tenen la condició funcional de 
carretera, i com a tals poden ser integrables a les xarxes així definides, les vies que 
reuneixin com a mínim algun dels requisits següents: 

 
- Unió de nuclis de població de més de 150 habitants, segons el cens oficial, sempre 

que la via no estigui dins d’una zona urbana o urbanitzable programada. 
 

3. Aquest camí, constitueix l'únic eix de comunicació que connecta el nucli de Vilada amb 
el de Castell de l’Areny i està inclòs en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa 
local de carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els camins que 
constitueixen un accés únic a un nucli de població i que per tant han de ser considerats 
com a futurs trams de carreteres per incorporar a la seva xarxa local actual. En aquest 
camí en particular es proposen futures millores de la seguretat viària relacionades amb 
el ferm de la plataforma existent, la senyalització horitzontal i vertical, el drenatge i les 
barreres de seguretat i contenció. 

 
4. Excepcionalment, el dia 11 d’abril de 2018, després d’un període perllongat de pluges, 

es va produir la fallida d’una de les aletes del pont situat al camí de Vilada a Castell de 
l’Areny, a 2.4 km de l’inici d’aquest camí (a Vilada). Un cop trencada l’aleta-mur, les 
terres que aquesta contenia han esllavissat afectant també al terraplè de la carretera 
sota el paviment, generant un important esvoranc. 
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5. L’objecte del projecte és l’execució i actuació per urgència, de les obres de “Reparació 
del pont al camí BE-115 d’accés a Castell de l’Areny”, definint tècnicament i valorant 
econòmicament les actuacions proposades. 

 
6. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l'Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Reparació del pont al camí BE-115 
d'accés a Castell de l'Areny” en el qual es fa una proposta d’actuació per un import de 
368.508,55 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
7. Un cop executades les obres esmentades, l’Ajuntament de Castell de l’Areny 

s’encarregarà de la conservació i manteniment de la totalitat de les obres executades al 
pont, fins que quedin resoltes les obres de millora de la seguretat viària de la totalitat 
del camí definides al Pla Zonal, quan el camí passarà a ser conservat i mantingut per la 
Diputació de Barcelona. 

 
8. Aquest camí està inclòs a les actuacions previstes per la Diputació de Barcelona en 

aplicació del seu document de planificació de les carreteres, el Pla Zonal, i un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa dels 
camins susceptible de formar part de la futura xarxa de carreteres locals, abans de la 
seva incorporació. 

 
9. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària del camí  

BE-115 a l’entorn del pont sobre la riera del Castell titularitat de l’Ajuntament de Castell 
de l’Areny, reparant els desperfectes causats per la fallida d’una de les aletes de 
l’estructura. 

 
10. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castell de l’Areny, 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. 

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Castell 
de l’Areny en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte d’obres de 
“REPARACIÓ DEL PONT AL CAMÍ BE-115 D'ACCÉS A CASTELL DE L'ARENY”, així 
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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 368.508,55 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 d’obres de “REPARACIÓ DEL PONT AL CAMÍ BE-

115 D'ACCÉS A CASTELL DE L'ARENY”, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació 
i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 368.508,55 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 Castell de l’Areny 
 

L’Ajuntament de Castell de l’Areny durà a terme la gestió integral de l’expropiació forçosa, 
l’ocupació temporal i constitució de servituds dels terrenys de titularitat privada i de 
qualsevol naturalesa que puguin resultar afectats per les obres de referència, i d’acord amb 
el projecte aprovat definitivament així com de les seves modificacions. Talment, es procedirà 
a la posada a disposició dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres i una vegada 
s’hagin acomplert els amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades procedir a 
la mutació demanial/cessió i/o autorització, si s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica que 
resultés compatible.  
 
Quant als terrenys de titularitat pública municipal que puguin resultar afectats és durà a 
terme, igualment, la posada a disposició dels terrenys necessaris per a l’execució de les 
obres, i una vegada s’hagin acomplert els amidaments definitius i les obres hagin estat 
recepcionades procedir a la mutació demanial/cessió i/o autorització, si s’escaiés. 
 
L’Ajuntament de Castell de l’Areny s’encarregarà de la conservació i el manteniment de tots 
els elements objecte d’aquest projecte constructiu una vegada executades les obres i fins 
que quedin resoltes les millores de la seguretat viària de la totalitat del camí definides al Pla 
Zonal, quan el camí passarà a ser conservat i mantingut per la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
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Quart.- Responsabilitat patrimonial  
 
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. 
 
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. 
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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 Castell de l’Areny. 

 
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 Castell de l’Areny: Pedro Raja Carmona, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Gloria Fernández Fuster, Secretària accidental de la corporació; Per la Diputació 
de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)” 

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Castell de 
l’Areny 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 
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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.” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, adjudicar la 
contractació corresponent als treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. núm. 2020/15824).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 

Viàries i Mobilitat, té programat el servei per als Treballs de neteja viària de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, 
dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, 
Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), amb un pressupost global 
màxim pluriennal de licitació de cinc milions sis-cents seixanta-set mil tres-
cents noranta euros amb setanta-tres cèntims (5.667.390,73 €), IVA exclòs, que 
aplicant el 10 % d’IVA de cinc-cents seixanta-sis mil set-cents trenta-nou euros 
amb nou cèntims (566.739,09 €), resulta un import total de sis milions dos-cents 
trenta-quatre mil cent vint-i-nou euros amb vuitanta-dos cèntims 
(6.234.129,82 €), amb els preus unitaris màxims de licitació, per sector i any, que es 
van aprovar d’acord amb els sis lots que es relacionen tot seguit: 

 
A) Per al Lot 1: Granollers 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 947.617,23 €, IVA exclòs, més 
94.761,72 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.042.378,95 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims aprovats. 
 
B) Per al Lot 2: Vic 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 960.852,49 €, IVA exclòs, més 
96.085,25 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d‘1.056.937,74 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims aprovats. 
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C) Per al Lot 3: Berga 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 943.885,59 €, IVA exclòs, més 
94.388,57 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.038.274,16 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims aprovats. 
 
D) Per al Lot 4: Vilafranca 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 915.691,79 €, IVA exclòs, més 
91.569,19 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.007.260,98 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims aprovats. 
 
E) Per al Lot 5: Martorell 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 876.216,84 €, IVA exclòs, més 
87.621,68 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total de 963.838,52 €, IVA inclòs, i 
els preus unitaris màxims aprovats. 
 
F) Per al Lot 6: Manresa 
 
Pressupost màxim de licitació pluriennal d’1.023.126,79 €, IVA exclòs, més 
102.312,68 €, en concepte de 10 % d’IVA, fent un total d’1.125.439,47 €, IVA inclòs, 
i els preus unitaris màxims aprovats. 

 
2. Per acord núm. 66 de la Junta de Govern, d’11 de març de 2021, s’aprovà 

l’expedient de contractació del referit servei, així com el plec de clàusules 
administratives (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT). Aquest 
procediment es tramita de forma ordinària, està subjecte a regulació harmonitzada i 
es porta a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació mitjançant varis criteris 
de valoració. 

 

3. Per acord núm. 186 de la Junta de Govern, de 29 d’abril de 2021, s’aprovà la 
rectificació d’ofici de l’errada material detectada al document tècnic d’actuació 
(DTA), i per extensió a la memòria de contractació i el PCAP, així com l’annex únic 
de preus, aprovat per acord núm. 66 de la Junta de Govern, d’11 de març de 2021. 
Així mateix es van modificar diversos punts del DTA, la memòria de contractació i el 
PCAP, i s’acordà retrotraure les actuacions de l’expedient en el moment previ a 
l’aprovació i disposició de l’obertura del procediment d’adjudicació i prosseguir 
aquesta contractació. 

 

4. El 7 de maig de 2021 es publicà la convocatòria de licitació al Diari Oficial de la 
Unió Europea i el mateix dia al Perfil de Contractant. 
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5. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les 
empreses següents: 

 

1. FUTUR ECOLOGIC, SL (Lot 5) 
2. LLORENS PIBERNAT, SL (Lot 1) 
3. GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA (Lot 3) 
4. EXCAVACIONS CACERES, SL (Lot 6) 
5. AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lot 1) 
6. PASQUINA, SA (Lot 2 ) 
7. ARICO FOREST, SLU (Lot 6) 
8. OCMA, SL (Lot 2)  
9. SEANTO, SL (Lot 6) 
10. ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL (Lot 1) 
11. CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA (Lot 4) 

 

6. El 8 de juny de 2021 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura i qualificació 
del sobre A, que contenia la documentació administrativa. Les empreses 
presentaren correctament la documentació assenyalada en el text refós del PCAP. 
En conseqüència, la Mesa acordà admetre totes les proposicions. 

 
7. D’acord amb el que disposa la clàusula 1.11) del text refós del PCAP, els criteris 

d’adjudicació són els següents: 
 

(...) “D’acord amb les previsions de l’article 146.3 LCSP, els criteris a tenir en compte a 
l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests: 

 
Criteris avaluables de forma automàtica (100 %) 

 
1. Preu ofertat                                                                                 fins a 55 punts 
2. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal) fins a 35 punts 
3. Aportació zona abassegament                                                 fins a 10 punts 

 
La selecció dels criteris anteriors s’ha dut a terme pels següents motius: 

 
- Recerca d’economia en l’execució dels treballs. 
 
- Millora dels mitjans previstos en el document que permetin una major rapidesa en 

l’execució de les actuacions previstes de forma que, al haver-hi una reducció del temps 
necessari es pot endarrerir l’inici dels treballs i reduir el nombre de repeticions per tal que 
a l’inici del període d’alt risc d’incendi estiguin finalitzats els treballs. 

 
- Quan a l’aportació d’instal·lacions, la disposició d’una zona d’abassegaments permet 

l’emmagatzematge del material resultant per tal de procedir a la seva trituració quan es 
trobi en les condicions òptimes d’humitat i assecatge per reduir la durada i cost dels 
mateixos. 
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Criteri 1. Millora del preu sobre l’establert ....................................... (fins a 55 punts) 
 
La metodologia per a calcular la puntuació de les ofertes serà la següent: 

 

 Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel 
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions del Plec de Clàusules 
Administratives particulars. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el 
resultat de la suma és l’oferta del licitador. 

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

 

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

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

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

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

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les 
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de 
menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
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A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
Els licitadors hauran de presentar una oferta pels diferents preus unitaris que es detallen en 
l’annex 2 d’aquest Plec. L’aplicació d’aquests preus donarà un import resultant.  
 
Serà obligatori ofertar per la totalitat dels conceptes que integren els preus unitaris 
relacionats en els Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
En qualsevol cas, els preus unitaris no podran ser superiors als indicats en el quadre de 
Preus del document tècnic. 
 
Criteri 2: Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal) ....... (fins a 35 
punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinària addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) d’aquest 
Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja sigui de forma 
permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la següent manera: 
 

Equips 
Valoració 
màxima 

Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb 
braç segador d’ample mínim efectiu de 1,00 mts, junt amb la 
disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de 
senyalització i l’altre com conductor, per cada tractor ofert.  
(En el període comprès de l’1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre 
a 31 de desembre de cada any) 

Màxim 10 punts 
(màxim 2 
equips) 

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

5,0 punts per 
equip 

 

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

1,0 punts per 
equip 

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

0,5 punts per 
equip 
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Equips 
Valoració 
màxima 

Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 
mts. d’alçada equipada amb capçal triturador d’ample mínim de 
treball de 2,00 mts. junt amb la disposició d’un operari conductor en 
les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs al llarg 
del termini indicat del conductor. 
(En el període comprès del 15 d’octubre al 31 de març de cada any) 

Màxim 10 punts 

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

   (Ha d’incloure operari conductor) 
   NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 

terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del contracte. 

5,0 punts  

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

1,0 punts 

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

0,5 punts 

Camió amb grua fins 10 mts. d’alçada. amb cistella homologada per 
personal, junt amb la disposició d’un operari conductor en les 
jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs al llarg del 
termini indicat del conductor. 
(En el període comprès del 15 d’octubre al 31 de març de cada any)  

Màxim 7 punts 

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

   NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del contracte 

7 punts  

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

2 punts 

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

1 punt 

Trituradora de restes vegetals amb capacitat per trituració de troncs 
de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h.                
(Al llarg de tot l’any) 

Màxim 5 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de   
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  
NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del contracte 

5 punts  

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

1 punt  

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

0,5 punts  
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Equips 
Valoració 
màxima 

Cuba d’aigua amb capacitat superior als 5.000 lts. amb bomba 
En el període comprès de l’1 de juny al 30 de setembre de cada any) 

Màxim 3 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de   
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  
NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del contracte 

3 punts  

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

1 punt  

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

0,5 punts  

 
Els mitjans materials oferts a disposició permanent i exclusiva, llevat dels períodes d’ús, 
hauran de romandre des del primer dia fins al final de cadascun dels terminis indicats 
estacionats en el magatzem del sector de conservació corresponent o bé en el lloc designat 
pel Director del Contracte, no podent destinar-se a cap altra finalitat no vinculada a 
Diputació de Barcelona fins la finalització dels treballs, sense donar lloc a cap tipus de 
pagament o indemnització per la seva inactivitat. 
 
Quan als mitjans personals associats als mitjans materials oferts, en el cas dels tractors 
hauran de romandre al llarg de tota la jornada laboral dins del període considerat ja sigui en 
els vehicles assignats o en d’altres tasques vinculades sempre a Diputació de Barcelona.  
 
Quan a la resta de maquinària ofertada per sobre de la mínima exigida haurà de disposar en 
un termini màxim de 24 h. des de la comunicació per part del Director del contracte duta a 
terme segons el procediment establert en la clàusula 8a del Document núm. 2 - Plec de 
Condicions del Document Tècnic d’Actuació (DTA). 
 
Els vehicles i accessoris hauran d’estar en perfecte estat de funcionament i amb les 
Inspeccions Tècniques de vehicles en vigor a tot el llarg del contracte. 
 
Criteri 3: Aportació zona abassegament .......................... (fins a 10 punts) 
 
Es valorarà que el licitador posi a disposició d’aquest contracte, per a l’execució dels 
treballs, les instal·lacions que es recullen tot seguit, i que es valoraran de la següent 
manera: 
 
– Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 10 punts, en funció de la 

superfície aportada i fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2, segons la 
fórmula següent: 

 

Punts sup. abassegament = 
Superfície abassegament [m2] 

x 10
 

4.000 
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Les instal·lacions aportades han d’estar situades dins de l’àmbit del sector i s’ha considerat 
que les característiques de les instal·lacions influiran en l’eficiència i la capacitat de resposta 
de l’adjudicatari en els treballs a realitzar. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP. (...) 

 
8. Així mateix, la clàusula 1.15) del text refós del PCAP, relativa a les ofertes 

anormalment baixes, estableix el següent:  
 

(...) “En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes 
anormalment baixes aquelles que compleixin simultàniament les dues condicions següents: 
 

− Quan al criteri referit al preu es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

− Quan en la resta de criteris s’hagi obtingut una puntuació total superior a 35 punts. 
 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
escau.” (...) 

 
9. El 15 de juny de 2021 es constituí la Mesa de Territori i es procedí a l’obertura del 

sobre B, que conté la documentació relativa a l’oferta econòmica i als criteris 
automàtics, i que ofereixen el resultat següent: 
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 CRITERIS AUTOMÀTICS 
Aportació d’instal·lacions addicionals per sobre del mínim exigit a la clàusula 1.10 del PCAP 

LOT EMPRESA PREU 

1 
Tractor amb 

potència 
mínima a 90 
CV equipat 
amb braç 
segador 

d’ample mínim 
efectiu d’1,00 

m 

2 
Excavadora giratòria 

amb potència 
superior a 125 KW i 

braç fins a 7 mts. 
d’alçada equipada 

amb capçal triturador 
d’ample mínim de 
treball de 2,00 mts 

3 
Camió amb grua fins 10 mts. 

d’alçada, amb 
cistella homologada per 

personal., junt amb la disposició 
d’un operari conductor en les 

jornades de treball que 
determini la Direcció dels 
Treballs al llarg del termini 

indicat del conductor 

4 
Trituradora de 
restes vegetals 
amb capacitat 

per trituració de 
troncs de més de 

20 cm. de 
diàmetre i 
rendiment 

superior a 30 
m3/h 

5 
Cuba d’aigua 
amb capacitat 
superior als 

5.000 lts. amb 
bomba (en el 

període comprès 
de l’1 de juny al 
30 de setembre 

de cada any) 

6 
Zona 

abassegament 
addicional 

- 
Superfície 

addicional oferta 
en metres 
quadrats 

1 LLORENS PIBERNAT, SL 807.509,44 € a) Sí / 2 a) Sí /1 a) Sí a) Sí a) Sí 4000 m2 

1 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, 
SA 

870.927,74 € c) Sí/ 1 c) Sí/ 1 c) Sí c) Sí c) Sí 4000 m2 

1 
ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, SL 

812.476,53 € a) Sí / 2 a) Sí /1 a) Sí a) Sí a) Sí 4000 m2 

2 PASQUINA, SA 792.704,13 € (*) (*) (*) (*) (*) 4000 m2 

2 OCMA, SL 823.812,66 € a) Sí / 2 a) Sí /2 a) Sí a) Sí a) Sí 4000 m2 

3 
GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT, 

836.114,22 € a) Sí / 2 a) Sí /1 a) Sí a) Sí a) Sí 4000 m2 

4 
CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS, 
SA 

813.064,54 € a) Sí / 2 a) Sí /1 a) Sí a) Sí a) Sí 4000 m2 

5 FUTUR ECOLOGIC, SL 750.041,78 € a) Sí / 2 b) Sí / 1 a) Sí a) Sí a) Sí 4000 m2 

6 
EXCAVACIONS 
CACERES, SL 

844.707, 18 € a) Sí / 2 a) Sí /1 a) Sí a) Sí a) Sí 4000 m2 

6 ARICO FOREST, SLU 817.165,35 € a) Sí / 2 a) Sí / 2 a) Sí a) Sí a) Sí 4000 m2 

6 SEANTO, SL 823.829,07 € a) Sí / 2 NO a) Sí a) Sí a) Sí NO 
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10. En relació amb el Lot 1, s’acordà requerir a l’empresa ABOLAFIO 

CONSTRUCCIONS, SL, per tal de que presentés l’oferta en format pdf signada per 
l’apoderat coincidint amb el contingut del document excel presentat. 

 
11. En relació amb el Lot 2, s’acordà requerir a l’empresa OCMA, SL per tal de que 

presentés l’oferta en format pdf signada per l’apoderat coincidint amb el contingut del 
document excel presentat. 

 
12. En relació amb el Lot 4, s’acordà requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 

EXPLANACIONES GRAS SA, per tal de que presentés l’oferta en format pdf 
signada per l’apoderat coincidint amb el contingut dels documents excel presentats. 

 
13. En relació amb el Lot 5, s’acordà requerir a l’empresa FUTUR ECOLÒGIC SL, per 

tal de que presentés l’oferta en format pdf signada per l’apoderat coincidint amb el 
contingut dels documents excel presentats. 

 
14. En relació amb el Lot 6, s’acordà requerir a l’empresa ARICO FOREST SLU, per tal 

de que presentés l’oferta en format pdf signada per l’apoderat coincidint amb el 
contingut dels documents excel presentats. 

 
15. La Mesa acordà traslladar la documentació a la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, sol·licitant l’informe tècnic corresponent. 
 
16. De conformitat amb allò acordat a la Mesa de Territori es requerí a les 

esmentades empreses dels Lots 1, 2, 4, 5 i 6 la documentació pertinent. Aquestes 
la presentaren dins del termini atorgat a l’efecte. 

 
17. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures emeté un informe de proposta 

adjudicació dels diferents lots, signat el 8 de juliol de 2021, el qual s’adjunta a 
aquest dictamen. Cap lot es trobà en situació de baixa anormal. 

 
18. El 13 de juliol de 2021 es constituí la Mesa de Territori i s’elevà l’informe de 

proposta d’adjudicació, signat el 8 de juliol de 2021. De conformitat amb el referit 
informe: 

 

 Pel que fa al Lot 1: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment 
baixa se situà en 679.351,09 €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de 
l’oferta presentada va ser la següent: 

 

 EMPRESA 
CRITERI 

1 
CRITERI 2 CRITERI 3 TOTAL 

1 LLORENS PIBERNAT SL 43,78 35 10 88,78 

2 AGUSTI I MASOLIVER SA 31,96 3 10 44,96 

3 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 42,84 35 10 87,84 
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L’empresa LLORENS PIBERNAT SL no es trobà en situació de baixa anormal, 
per la qual cosa es proposà com adjudicatària del Lot 1, d’acord amb els preus 
unitaris detallats a l’annex 1. Així mateix, classificà la resta d’empreses segons 
l’ordre següent: 
 

 EMPRESA 

1 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 

 AGUSTI I MASOLIVER SA 

 

 Pel que fa al Lot 2: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment baixa 
se situà en 600.837,30 €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de les 
ofertes presentades va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3 TOTAL 

1 PASQUINA, SA 36,70 35 10 81,70 

2 OCMA, SL 32,05 35 10 77,05 

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

 EMPRESA 

1 OCMA,SL 

 

 Pel que fa al Lot 3: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment baixa 
se situà en 707.914,19 €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de l’oferta 
presentada va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3 TOTAL 

1 
GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT SA 

55,00 35 10 100,00 

 
L’empresa no es trobà en situació de baixa anormal, per la qual cosa es proposà 
l’adjudicació a GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, d’acord amb els 
preus unitaris detallats a l’annex 3.  

 

 Pel que fa al Lot 4: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment baixa 
se situà en 686.768,84 €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de l’oferta 
presentada va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3 TOTAL 

1 
CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS SA 

55,00 35 10 100,00 
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L’empresa no es trobà en situació de baixa anormal, per la qual cosa es proposà 
l’adjudicació a CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA, d’acord 
amb els preus unitaris detallats a l’annex 4. 
 

 Pel que fa al Lot 5: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment baixa 
se situà en 657.162,53 €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de l’oferta 
presentada va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3 TOTAL 

1 FUTUR ECOLOGIC, SL 55,00 27 10 92,00 

 
L’empresa no es trobà en situació de baixa anormal, per la qual cosa es proposà 
l’adjudicació a FUTUR ECOLOGIC, SL, d’acord amb els preus unitaris detallats 
a l’annex 5. 

 

 Pel que fa al Lot 6: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment baixa 
se situà en 677.918,62 €, IVA exclòs. La puntuació de la resta de criteris de les 
ofertes presentades va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3 TOTAL 

1 EXCAVACIONS CÀCERES,SL 40,66 35 10 85,66 

2 ARICO FOREST SLU 44,65 35 10 89,65 

3 SEANTO, SL 43,68 25 0 68,69 

 
Cap empresa es trobà en situació de baixa anormal, per la qual cosa es proposà 
l’adjudicació a ARICO FOREST SLU, d’acord amb els preus unitaris detallats a 
l’annex 6. Així mateix, classificà la resta d’empreses segons l’ordre següent: 

 

 EMPRESA 

1 EXCAVACIONS CÀCERES SL 

 SEANTO,SL 

 
19. Mitjançant escrits tramesos el 14 de juliol de 2021 es requerí a les empreses 

proposades adjudicatàries, perquè presentessin la documentació que s’especifica 
en la clàusula 1.18) del Text refós del PCAP que regula aquesta contractació. 

 
20. L’empresa LLORENS PIBERNAT, SL (Lot 1) va presentar la documentació 

requerida i va constituir la garantia definitiva de 47.380,86 EUR el 26 de juliol de 
2021. La documentació relativa a la solvència professional es va trametre el 30 de 
juliol de 2021 a l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures per a la seva 
comprovació. 

 
21. L’empresa PASQUINA, SA (Lot 2) va presentar la documentació requerida i va 

constituir la garantia de 48.042,62 EUR el 23 de juliol de 2021. La documentació 
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relativa a la solvència professional es va trametre el 30 de juliol de 2021 a l’Oficina 
Tècnica per a la seva comprovació. 

 

22. L’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA (Lot 3) va presentar la 
documentació requerida i va constituir la garantia de 47.194,28 EUR el 23 de juliol 
de 2021. La documentació relativa a la solvència professional es va trametre el 30 
de juliol de 2021 a l’Oficina Tècnica per a la seva comprovació. 

 

23. L’empresa CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA (Lot 4) va 
presentar la documentació requerida i va constituir la garantia definitiva de 
45.784,59 EUR el 27 de juliol de 2021. La documentació relativa a la solvència 
professional es va trametre el 30 de juliol de 2021 a l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures per a la seva comprovació. 

 

24. L’empresa FUTUR ECOLÒGIC, SL (Lot 5) va presentar la documentació 
requerida i va constituir la garantia definitiva de 43.810,84 EUR el 28 de juliol de 
2021. La documentació relativa a la solvència professional es va trametre el 2 
d’agost de 2021 a l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures per a la seva 
comprovació. 

 

25. L’empresa ARICO FOREST, SLU (Lot 6) va presentar la documentació requerida i 
va constituir la garantia definitiva de 51.156,34 EUR el 15 de juliol de 2021. La 
documentació relativa a la solvència professional es va trametre el 30 de juliol de 
2021 a l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures per a la seva comprovació. 

 

26. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre sis informes, signats el 4 
d’octubre de 2021 (Lots 1, 2 i 3), el 7 d’agost de 2021 (Lots 4 i 6) i el 17 d’agost de 
2021 (Lot 5), mitjançant els quals es manifestà que les empreses proposades 
adjudicatàries dels referits lots compleixen amb la solvència professional requerida 
en el marc de la contractació d’aquest servei. 

 

27. Pel que fa a la durada, els contractes començaran l’1 de desembre de 2021 (o si 
es supera, des de la data de formalització de l’acta d’inici) i finalitzaran el 31 de 
desembre del 2024. 

 

28. De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern núm. 66, d’11 de març de 2021, 
la despesa màxima pluriennal derivada d’aquesta contractació es va fer efectiva 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i exercicis següents: 
 

 Lot 1: Granollers 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 46.407,93 € 50100 45300 21000 

2022 331.990,34 € 50100 45300 21000 

2023 331.990,34 € 50100 45300 21000 

2024 331.990,34 € 50100 45300 21000 
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 Lot 2: Vic 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 42.604,86 € 50100 45300 21000 

2022 338.110,96 € 50100 45300 21000 

2023 338.110,96 € 50100 45300 21000 

2024 338.110,96 € 50100 45300 21000 

 

 Lot 3: Berga 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 46.697,24 € 50100 45300 21000 

2022 330.525,64 € 50100 45300 21000 

2023 330.525,64 € 50100 45300 21000 

2024 330.525,64 € 50100 45300 21000 

 

 Lot 4: Vilafranca 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 23.209,71 € 50100 45300 21000 

2022 328.017,09 € 50100 45300 21000 

2023 328.017,09 € 50100 45300 21000 

2024 328.017,09 € 50100 45300 21000 

 

 Lot 5: Martorell 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 30.224,96 € 50100 45300 21000 

2022 311.204,52 € 50100 45300 21000 

2023 311.204,52 € 50100 45300 21000 

2024 311.204,52 € 50100 45300 21000 

 

 Lot 6: Manresa 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 41.186,85 € 50100 45300 21000 

2022 361.417,54 € 50100 45300 21000 

2023 361.417,54 € 50100 45300 21000 

2024 361.417,54 € 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 
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29. En conseqüència, la despesa màxima pluriennal de sis milions dos-cents trenta-
quatre mil cent vint-i-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (6.234.129,82 
EUR), IVA inclòs, anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària i exercicis següents: 

 

 Lot 1: Granollers 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 46.407,93 € 50100 45300 21000 

2022 331.990,34 € 50100 45300 21000 

2023 331.990,34 € 50100 45300 21000 

2024 331.990,34 € 50100 45300 21000 
 

 Lot 2: Vic 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 42.604,86 € 50100 45300 21000 

2022 338.110,96 € 50100 45300 21000 

2023 338.110,96 € 50100 45300 21000 

2024 338.110,96 € 50100 45300 21000 
 

 Lot 3: Berga 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 46.697,24 € 50100 45300 21000 

2022 330.525,64 € 50100 45300 21000 

2023 330.525,64 € 50100 45300 21000 

2024 330.525,64 € 50100 45300 21000 

 

 Lot 4: Vilafranca 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 23.209,71 € 50100 45300 21000 

2022 328.017,09 € 50100 45300 21000 

2023 328.017,09 € 50100 45300 21000 

2024 328.017,09 € 50100 45300 21000 
 

 Lot 5: Martorell 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 30.224,96 € 50100 45300 21000 

2022 311.204,52 € 50100 45300 21000 

2023 311.204,52 € 50100 45300 21000 

2024 311.204,52 € 50100 45300 21000 
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 Lot 6: Manresa 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 41.186,85 € 50100 45300 21000 

2022 361.417,54 € 50100 45300 21000 

2023 361.417,54 € 50100 45300 21000 

2024 361.417,54 € 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

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

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

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

procés de licitació no són anormalment baixes. 
 
4. La despesa pluriennal va ser aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 

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

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

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

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

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.1.a) de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600, de 16 de desembre de 2019, publicada en el 
BOPB el 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori 
celebrada el 13 de juliol de 2021 i l’informe de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, signat el 8 de juliol de 2021, la contractació corresponent als 
Treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres adscrits als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) a 
les empreses següents: 
 

 Lot 1:Granollers a l’empresa LLORENS PIBERNAT, SL, amb NIF B17478017, no 
incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats que s’indiquen a 
l’annex 1 i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha proposat l’empresa 
i que han estat valorades. 

 

 Lot 2: Vic a l’empresa PASQUINA, SA, amb NIF A08798852, no incursa en baixa 
anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats que s’indiquen a l’annex 2 i les 
millores sobre els requisits mínims exigits que ha proposat l’empresa i que han estat 
valorades. 

 

 Lot 3: Berga a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, amb NIF 
A58086026, no incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats 
que s’indiquen a l’annex 3 i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha 
proposat l’empresa i que han estat valorades. 

 

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

 

 Lot 5:Martorell a l’empresa FUTUR ECOLOGIC, SL, amb NIF B58194671, no 
incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats que s’indiquen a 
l’annex 5 i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha proposat l’empresa 
i que han estat valorades. 

 

 Lot 6: Manresa a l’empresa ARICO FOREST, SLU, amb NIF B17574799, no 
incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats que s’indiquen a 
l’annex 6 i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha proposat l’empresa 
i que han estat valorades. 
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Segon. DISPOSAR la despesa màxima pluriennal, de sis milions dos-cents trenta-
quatre mil cent vint-i-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (6.234.129,82 EUR), 
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària i exercicis següents: 
 

 Lot 1: Granollers 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 46.407,93 € 50100 45300 21000 

2022 331.990,34 € 50100 45300 21000 

2023 331.990,34 € 50100 45300 21000 

2024 331.990,34 € 50100 45300 21000 
 

 Lot 2: Vic 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 42.604,86 € 50100 45300 21000 

2022 338.110,96 € 50100 45300 21000 

2023 338.110,96 € 50100 45300 21000 

2024 338.110,96 € 50100 45300 21000 
 

 Lot 3: Berga 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 46.697,24 € 50100 45300 21000 

2022 330.525,64 € 50100 45300 21000 

2023 330.525,64 € 50100 45300 21000 

2024 330.525,64 € 50100 45300 21000 
 

 Lot 4: Vilafranca 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 23.209,71 € 50100 45300 21000 

2022 328.017,09 € 50100 45300 21000 

2023 328.017,09 € 50100 45300 21000 

2024 328.017,09 € 50100 45300 21000 
 

 Lot 5: Martorell 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 30.224,96 € 50100 45300 21000 

2022 311.204,52 € 50100 45300 21000 

2023 311.204,52 € 50100 45300 21000 

2024 311.204,52 € 50100 45300 21000 
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 Lot 6: Manresa 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 41.186,85 € 50100 45300 21000 

2022 361.417,54 € 50100 45300 21000 

2023 361.417,54 € 50100 45300 21000 

2024 361.417,54 € 50100 45300 21000 

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

 Lot 1: Granollers 
 

 EMPRESA 

1 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 

2 AGUSTI I MASOLIVER SA 

 

 Lot 2: Vic 
 

 EMPRESA 

1 OCMA SL 

 

 Lot 6: Manresa 
 

 EMPRESA 

1 EXCAVACIONES CÀCERES SL 

2 SEANTO SL 

 
En els Lots 3, 4 i 5 no hi ha ordre de classificació, ja que només s’ha presentat una 
empresa, per cada Lot. 
 
Quart. COMUNICAR a les empreses adjudicatàries que hauran de formalitzar els 
respectius contractes quan siguin requerides, en el benentès que la dita formalització 
no es produirà abans del transcurs dels 15 hàbils següents a la remissió de la 
notificació dels presents acords, en tractar-se de contractes subjectes a recurs 
especial. 
 

Cinquè. NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de 
contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant. 
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Sisè. PUBLICAR la formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea i 
en el Perfil de Contractant.” 
 

ANNEX 1 
 

Preus unitaris ofertats Lot 1: Granollers 
 

Codi Ut Resum Oferta  

SM2101 Km SEGA MITJANS MECÀNICS O MANUALS DE MARGE 1,00 Mt. 48,84 € 

SM2102 Km SEGA DE TANCA DE SEGURETAT I PUNTS SINGULARS 1,00 Mt. 200,48 € 

SM2103 Km TREBALLS D'ASPIRACIÓ DE LES RESTES SEGADES 15,78 € 

SM2104 Km APLICACIÓ TRACTAMENT FITOSANITARI 48,08 € 

SM2105 Km NETEJA DE MARGE I CUNETA 121,52 € 

SM2106 U HORA D'EQUIP EN ESPORGADA DE PLATANER 184,01 € 

SM2107 U HORA D'EQUIP EN PODA D'ARBRAT 239,77 € 

SM2108 U TALA D'ARBRAT I ELIMINACIÓ DE RESTES 195,16 € 

SM2109 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ MITJA INTENSITAT 651,60 € 

SM2110 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ ALTA INTENSITAT 1.336,27 € 

SM2111 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ EN LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC 1.413,84 € 

SM2112 U HORA D'EQUIP D'EMERGÈNCIA DE PODA I TALA D'ARBRAT 223,39 € 

SM2113 U HORA D'EQUIP DE REG 111,23 € 

SM2114 U HORA D'EQUIP EN ESTASSAT DE CANYISSOS 99,56 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2021 2.911,34 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2022 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2023 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2024 6.825,00 € 

 
 

ANNEX 2 
 

Preus unitaris ofertats Lot 2: Vic 
 

Codi Ut Resum Oferta  

SM2101 Km SEGA MITJANS MECÀNICS O MANUALS DE MARGE 1,00 Mt. 44,86 € 

SM2102 Km SEGA DE TANCA DE SEGURETAT I PUNTS SINGULARS 1,00 Mt. 184,14 € 

SM2103 Km TREBALLS D'ASPIRACIÓ DE LES RESTES SEGADES 17,26 € 

SM2104 Km APLICACIÓ TRACTAMENT FITOSANITARI 52,60 € 

SM2105 Km NETEJA DE MARGE I CUNETA 129,16 € 

SM2106 U HORA D'EQUIP EN ESPORGADA DE PLATANER 165,98 € 

SM2107 U HORA D'EQUIP EN PODA D'ARBRAT 217,55 € 

SM2108 U TALA D'ARBRAT I ELIMINACIÓ DE RESTES 198,90 € 

SM2109 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ MITJA INTENSITAT 664,09 € 

SM2110 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ ALTA INTENSITAT 1.361,89 € 

SM2111 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ EN LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC 1.535,62 € 

SM2112 U HORA D'EQUIP D'EMERGÈNCIA DE PODA I TALA D'ARBRAT 213,08 € 

SM2113 U HORA D'EQUIP DE REG 110,34 € 

SM2114 U HORA D'EQUIP EN ESTASSAT DE CANYISSOS 98,77 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2021 2.911,34 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2022 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2023 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2024 6.825,00 € 
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ANNEX 3 
 

Preus unitaris ofertats Lot 3: Berga 
 

Codi Ut Resum Oferta  

SM2101 Km SEGA MITJANS MECÀNICS O MANUALS DE MARGE 1,00 Mt. 51,26 € 

SM2102 Km SEGA DE TANCA DE SEGURETAT I PUNTS SINGULARS 1,00 Mt. 210,38 € 

SM2103 Km TREBALLS D'ASPIRACIÓ DE LES RESTES SEGADES 16,24 € 

SM2104 Km APLICACIÓ TRACTAMENT FITOSANITARI 45,96 € 

SM2105 Km NETEJA DE MARGE I CUNETA 112,84 € 

SM2106 U HORA D'EQUIP EN ESPORGADA DE PLATANER 190,74 € 

SM2107 U HORA D'EQUIP EN PODA D'ARBRAT 248,54 € 

SM2108 U TALA D'ARBRAT I ELIMINACIÓ DE RESTES 227,24 € 

SM2109 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ MITJA INTENSITAT 624,82 € 

SM2110 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ ALTA INTENSITAT 1.281,35 € 

SM2111 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ EN LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC 1.341,60 € 

SM2112 U HORA D'EQUIP D'EMERGÈNCIA DE PODA I TALA D'ARBRAT 200,48 € 

SM2113 U HORA D'EQUIP DE REG 103,81 € 

SM2114 U HORA D'EQUIP EN ESTASSAT DE CANYISSOS 92,93 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2021 2.911,34 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2022 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2023 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2024 6.825,00 € 

 
 

ANNEX 4 
 

Preus unitaris ofertats Lot 4: Vilafranca 
 

Codi Ut Resum Oferta  

SM2101 Km SEGA MITJANS MECÀNICS O MANUALS DE MARGE 1,00 Mt. 48,50 € 

SM2102 Km SEGA DE TANCA DE SEGURETAT I PUNTS SINGULARS 1,00 Mt. 198,48 € 

SM2103 Km TREBALLS D'ASPIRACIÓ DE LES RESTES SEGADES 18,79 € 

SM2104 Km APLICACIÓ TRACTAMENT FITOSANITARI 57,27 € 

SM2105 Km NETEJA DE MARGE I CUNETA 140,17 € 

SM2106 U HORA D'EQUIP EN ESPORGADA DE PLATANER 181,76 € 

SM2107 U HORA D'EQUIP EN PODA D'ARBRAT 236,84 € 

SM2108 U TALA D'ARBRAT I ELIMINACIÓ DE RESTES 207,41 € 

SM2109 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ MITJA INTENSITAT 723,01 € 

SM2110 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ ALTA INTENSITAT 1.482,71 € 

SM2111 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ EN LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC 1.671,84 € 

SM2112 U HORA D'EQUIP D'EMERGÈNCIA DE PODA I TALA D'ARBRAT 231,98 € 

SM2113 U HORA D'EQUIP DE REG 100,04 € 

SM2114 U HORA D'EQUIP EN ESTASSAT DE CANYISSOS 125,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2021 2.911,34 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2022 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2023 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2024 6.825,00 € 
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ANNEX 5 

 

Preus unitaris ofertats Lot 5: Martorell 
 

Codi Ut Resum Oferta  

SM2101 Km SEGA MITJANS MECÀNICS O MANUALS DE MARGE 1,00 Mt. 42,36 € 

SM2102 Km SEGA DE TANCA DE SEGURETAT I PUNTS SINGULARS 1,00 Mt. 192,25 € 

SM2103 Km TREBALLS D'ASPIRACIÓ DE LES RESTES SEGADES 17,68 € 

SM2104 Km APLICACIÓ TRACTAMENT FITOSANITARI 62,60 € 

SM2105 Km NETEJA DE MARGE I CUNETA 156,02 € 

SM2106 U HORA D'EQUIP EN ESPORGADA DE PLATANER 182,26 € 

SM2107 U HORA D'EQUIP EN PODA D'ARBRAT 239,37 € 

SM2108 U TALA D'ARBRAT I ELIMINACIÓ DE RESTES 206,34 € 

SM2109 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ MITJA INTENSITAT 690,02 € 

SM2110 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ ALTA INTENSITAT 1.403,94 € 

SM2111 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ EN LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC 1.579,95 € 

SM2112 U HORA D'EQUIP D'EMERGÈNCIA DE PODA I TALA D'ARBRAT 190,77 € 

SM2113 U HORA D'EQUIP DE REG 125,55 € 

SM2114 U HORA D'EQUIP EN ESTASSAT DE CANYISSOS 90,79 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2021 2.911,34 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2022 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2023 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2024 6.825,00 € 

 
 

ANNEX 6 
 

Preus unitaris ofertats Lot 6: Manresa 
 

Codi Ut Resum Oferta  

SM2101 Km SEGA MITJANS MECÀNICS O MANUALS DE MARGE 1,00 Mt. 40,90 € 

SM2102 Km SEGA DE TANCA DE SEGURETAT I PUNTS SINGULARS 1,00 Mt. 195,00 € 

SM2103 Km TREBALLS D'ASPIRACIÓ DE LES RESTES SEGADES 17,50 € 

SM2104 Km APLICACIÓ TRACTAMENT FITOSANITARI 62,00 € 

SM2105 Km NETEJA DE MARGE I CUNETA 136,00 € 

SM2106 U HORA D'EQUIP EN ESPORGADA DE PLATANER 175,00 € 

SM2107 U HORA D'EQUIP EN PODA D'ARBRAT 220,00 € 

SM2108 U TALA D'ARBRAT I ELIMINACIÓ DE RESTES 194,00 € 

SM2109 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ MITJA INTENSITAT 570,00 € 

SM2110 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ ALTA INTENSITAT 1.200,00 € 

SM2111 Km ESTASSADA DE VEGETACIÓ EN LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC 1.320,00 € 

SM2112 U HORA D'EQUIP D'EMERGÈNCIA DE PODA I TALA D'ARBRAT 200,00 € 

SM2113 U HORA D'EQUIP DE REG 110,00 € 

SM2114 U HORA D'EQUIP EN ESTASSAT DE CANYISSOS 96,50 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2021 2.911,34 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2022 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2023 6.825,00 € 

    SEGURETAT I SALUT ANY 2024 6.825,00 € 

“ 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les expropiacions del projecte Vies 
Blaves Barcelona (Exp. núm. 2021/19295).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, estan 
impulsant el projecte Vies Blaves Barcelona, consistent en la rehabilitació de la 
llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener, que establirà 
recorreguts i convertirà en transitables uns 240 quilòmetres a la vora del riu per tal 
que s’hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en mitjans no motoritzats com 
la bicicleta o el cavall. L’objectiu del projecte és posar en valor la natura i el 
patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que sigui un motor d’atracció 
turística a l’interior del país. L’envergadura del projecte el converteix en únic al sud 
d’Europa. 

 
2. La columna vertebral del projecte de les Vies Blaves Barcelona gira a l’entorn del 

riu Llobregat, l’únic que neix i mor a la demarcació de Barcelona. D’acord amb el 
document de planejament que les regula i ordena, la Via Blava Llobregat 
transcorrerà per les comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat i el 
Vallès Occidental. Al llarg del riu es faran actuacions per millorar el recorregut de 
la vora del curs fluvial, recuperar camins històrics i elements patrimonials i 
paisatgístics, i convertirà en accessibles espais naturals fins ara desconeguts o 
descuidats perquè la ciutadania en pugui gaudir. 

 
3. Tanmateix, s’obriran noves connexions i s’establiran relacions de mobilitat 

sostenible entre els municipis del Llobregat, fet que contribuirà a la cohesió del 
territori. Les diferents actuacions previstes permetran recuperar la història del 
Llobregat i convertir el riu i la seva llera en un recurs paisatgístic, natural, cultural i 
patrimonial que millorarà la qualitat de vida dels veïns i alhora atraurà turisme 
interior i exterior. 

 
4. A més dels quilòmetres de Via Blava Llobregat que es podran recórrer a peu 

també s’adequaran molts trams de variants i accessos. Part del recorregut ja està 
rehabilitat i en funcionament, i la resta s’anirà adequant els propers anys. Alguns 
d’aquests trams ja estan establerts com a senders de gran recorregut (amb la 
denominació GR-270) però en alguns només s’hi pot passar caminant i en d’altres 
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cal reforçar les mesures de seguretat, i és per això que requereixen una 
intervenció global. 

 
5. Els principals afluents del riu Llobregat, el Cardener i l’Anoia, també seran Vies 

Blaves. La Via Blava Cardener seguirà el seu recorregut per la comarca del Bages 
i el Solsonès, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la 
Via Blava Llobregat a Sant Vicenç de Castellet. La Via Blava Anoia seguirà la llera 
del riu per les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat, començant 
a Jorba i unint-se a la Via Blava Llobregat a Castellbisbal.  

 
6. Amb el projecte de les Vies Blaves Barcelona, a més d’aconseguir la connexió 

entre territoris i municipis, apropant les persones al riu, també s’aconsegueix 
promocionar el patrimoni, la cultura i el paisatge, s’amplia l’oferta de qualitat 
d’activitats d’oci i salut, i s’aconsegueix fer difusió dels valors mediambientals, 
especialment del valor de l’aigua.  

 
7. El disseny de les Vies Blaves Barcelona s’ha dut a terme mitjançant la tramitació 

d’un Pla director urbanístic (d’acrònim PDU), una figura de planejament 
supramunicipal amb un gran nivell de detall. El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat (avui Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori) va encarregar la redacció d’aquest PDU i s’ha 
tramitat tot el procediment, de tal manera que la Comissió de Territori de 
Catalunya, en data 24 de juliol de 2020 va aprovar definitivament el PDU. Aquesta 
resolució va ser publicada en els Diaris Oficials de la Generalitat de Catalunya 
número 8225 de 15 de setembre de 2020 i número 8248 de 16 d’octubre de 2020. 

 
8. El PDU estableix que l’Institut Català del Sòl tindrà la condició d’Administració 

actuant, d’acord amb el que preveu l’article 23 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLU), sense 
perjudici de la competència i de les atribucions corresponents a la Generalitat i a 
d’altres administracions. 

 
9. El PDU també determina que la Generalitat de Catalunya, a través del 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, exercirà totes 
les facultats i competències que li són atribuïdes per la legislació vigent per a 
dictar els actes i les resolucions de caràcter jurídic administratiu que es 
requereixin per al desenvolupament i execució d’aquest PDU, en especial la 
tramitació i aprovació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, de 
manera específica, la tramitació i aprovació dels procediments expropiatoris que 
es requereixin. 

 
10. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la 

Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en tant que administració amb 
potestat expropiatòria, serà qui formularà i tramitarà les expropiacions que 
procedeixin d’acord amb aquest PDU, conforme al que determinen els articles 109 
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i següents del TRLU i conforme a la legislació reguladora de l’expropiació forçosa, 
podent optar, si escau, pel procediment de taxació conjunta establert a l’article 113 
del TRLU, tot plegat de conformitat amb l’article 3.1.k) de la Llei 4/1980, de 16 de 
desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl. 

 
11. Així mateix, el PDU atribueix a la Diputació de Barcelona la condició de 

beneficiària de les expropiacions amb els drets i obligacions establerts a la 
legislació expropiatòria. Aquesta última, en aquesta condició de beneficiària, té 
previst finançar el cost de les expropiacions que siguin necessàries. 

 
12. D’acord amb tot l’anterior, i les converses i acords previs entre les parts, es preveu 

que la Diputació de Barcelona assumeixi el finançament, no només de les 
expropiacions a realitzar, sinó dels costos derivats de les diverses actuacions que 
siguin necessàries per al desenvolupament del projecte de les Vies Blaves recollit 
al PDU. 

 
13. Aquestes actuacions inclouen la redacció del PDU i altre possible planejament 

derivat, l’elaboració i gestió de projectes d’expropiació, en particular dels projectes 
de taxació conjunta, així com d’altres possibles instruments de gestió urbanística, 
el pagament i consignacions de les indemnitzacions derivades de les 
expropiacions, l’elaboració i gestió de projectes d’urbanització, l’elaboració i gestió 
dels projectes executius d’obres que corresponguin i l’execució de les obres per al 
desenvolupament de les Vies Blaves, la redacció i gestió del convenis amb les 
diferents administracions publiques per al béns afectats de naturalesa demanial, 
així com els costos assumits per l’Institut Català del Sòl per gestionar els 
expedients d’expropiació forçosa. 

 
14. Les parts consideren adient la formalització d’un Conveni Marc, en concordança 

amb l’article 6.1 de les NNUU del PDU, en virtut del qual s’estableixi un marc de 
cooperació en base al qual la Diputació de Barcelona, en la seva condició de 
beneficiària de les expropiacions i com una de les administracions promotores i 
impulsores de les Vies Blaves Barcelona, amb competències en l’àmbit territorial 
de la demarcació de Barcelona, assumeixi el finançament de les diverses 
actuacions necessàries per a l’execució d’aquest projecte. La Diputació de 
Barcelona, que actua per interès supramunicipal i en cooperació amb els 
ajuntaments, últims interessats i usufructuaris de la infraestructura resultant, 
assumeix el finançament de totes les actuacions necessàries per a l’execució 
d’aquest projecte. 

 
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 
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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 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 correspon a la Junta de Govern, en 
virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.1), 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 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 de d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les expropiacions del projecte Vies Blaves 
Barcelona, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 
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(...) 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A L’EXECUCIÓ DE LES EXPROPIACIONS DEL 
PROJECTE VIES BLAVES BARCELONA 

 
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. 
 
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, representat per la senyora Mercè Conesa i Pagès intervé en 
nom i representació de l’entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i creada mitjançant la 
Llei 4/1980, de 16 de desembre, en la seva qualitat de directora, nomenada per l’Acord del 
Govern de la Generalitat en la sessió 136/2021, de 14 de setembre, publicat al DOGC 
número 8503, de 16 de setembre de 2021, en ús de les facultats inherents al seu càrrec i 
reconegudes a la sessió del Consell d’Administració de 2 de juliol de 2014. Està facultada 
expressament per aquest acte per acord del Consell de Direcció de l’Institut Català del Sòl 
de data ------------- de 2021, segons consta a la certificació emesa per la secretaria d’aquest 
òrgan. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat suficient i necessària per a formalitzar aquest Conveni 
Marc. 

 
EXPOSEN 

 
I.- Que la Diputació de Barcelona de conformitat amb l’establert a l’article 36 de la Llei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, té entre d’altres, les 
funcions següents: 

 

 Donar suport tècnic, jurídic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin 
prestar serveis locals de qualitat de manera més homogènia a tot el territori. 

 Coordinar serveis municipals. 

 Organitzar serveis públics de caràcter supramunicipal i s’escau supracomarcal.  

 En general, el foment i l’administració dels interessos peculiars de la província. 
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Que la Diputació de Barcelona a través de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
té com a missió l'aplicació de les polítiques d'ordenació del territori que es 
desenvolupen dins del marc de la gestió territorial sostenible.  

 
II.- Que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d’acord 

amb el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 244/2021, de 19 de juny, té competències, entre 
d’altres, en els àmbits relacionats amb la política i la planificació territorial i 
l’urbanisme, les polítiques de sòl, les polítiques de l’arquitectura i de la millora urbana, 
les obres públiques i infraestructures i la mobilitat i el transport. 

 
 III.- Que l'Institut Català del Sòl, d’acord amb el que estableix la seva llei de creació, Llei 

4/1980, de 16 de desembre, és una entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya adscrita al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori, sotmesa al règim que s’estableix a l’article 1.b.1) del text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i a l'article 4.2 del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre. 

 
IV.- Que l’Institut Català del Sòl té com a objectiu, d’acord amb l’article 1.5 de la Llei 

4/1980, de 16 de desembre, de creació d’aquest Institut, “la promoció de sòl 
urbanitzat, el foment de les activitats econòmiques i de l’habitatge i la gestió 
d’equipaments públics, tot això amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, 
remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes, dotacions i 
equipaments.”  

 
A l’article 3.1.g) de la mateixa Llei 4/1980, s’estableix que una de les funcions 
d’aquest Institut és “Exercir la gestió urbanística en execució de plans, propis o 
assumits com a tals, per qualsevol dels sistemes d’actuació establerts per la legislació 
urbanística. En el desenvolupament d’aquesta activitat ha d’assumir la qualitat 
d’Administració actuant si així ho estableix el Pla que s’executa, amb els drets i els 
deures que la normativa urbanística li atorga”. 

 
V.- Que l’article 31.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, determina que les administracions 
públiques de Catalunya actuen, entre d’altres, d’acord amb els principis d’eficàcia i 
eficiència, de col·laboració i cooperació interadministratives.  

 
VI.- Que la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, estan impulsant 
el projecte Vies Blaves Barcelona, consistent en la rehabilitació de la llera del riu 
Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener, que establirà recorreguts i convertirà 
en transitables uns 240 quilòmetres a la vora del riu per tal que s’hi puguin fer 
excursions a peu o recorreguts en mitjans no motoritzats com la bicicleta o el cavall. 
L’objectiu del projecte és posar en valor la natura i el patrimoni de les comarques de 
Barcelona i fer que sigui un motor d’atracció turística a l’interior del país. 
L’envergadura del projecte el converteix en únic al sud d’Europa. 
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VII.- Que la columna vertebral del projecte de les Vies Blaves Barcelona gira a l’entorn del 

riu Llobregat, l’únic que neix i mor a la demarcació de Barcelona. D’acord amb el 
document de planejament que les regula i ordena, la Via Blava Llobregat transcorrerà  
per les comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Al 
llarg del riu es faran actuacions per millorar el recorregut de la vora del curs fluvial, 
recuperar camins històrics i elements patrimonials i paisatgístics, i convertirà en 
accessibles espais naturals fins ara desconeguts o descuidats perquè la ciutadania en 
pugui gaudir. 

 
Tanmateix, s’obriran noves connexions i s’establiran relacions de mobilitat sostenible 
entre els municipis del Llobregat, fet que contribuirà a la cohesió del territori. Les 
diferents actuacions previstes permetran recuperar la història del Llobregat i convertir 
el riu i la seva llera en un recurs paisatgístic, natural, cultural i patrimonial que 
millorarà la qualitat de vida dels veïns i alhora atraurà turisme interior i exterior. 
 
A més dels quilòmetres de Via Blava Llobregat que es podran recórrer a peu també 
s’adequaran molts trams de variants i accessos. Part del recorregut ja està rehabilitat i 
en funcionament, i la resta s’anirà adequant els propers anys. Alguns d’aquests trams 
ja estan establerts com a senders de gran recorregut (amb la denominació GR-270) 
però en alguns només s’hi pot passar caminant i en d’altres cal reforçar les mesures 
de seguretat, i és per això que requereixen una intervenció global. 
 
Els principals afluents del riu Llobregat, el Cardener i l’Anoia, també seran Vies 
Blaves. La Via Blava Cardener seguirà el seu recorregut per la comarca del Bages i el 
Solsonès, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la Via 
Blava Llobregat a Sant Vicenç de Castellet. La Via Blava Anoia seguirà la llera del riu 
per les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat, començant a Jorba i 
unint-se a la Via Blava Llobregat a Castellbisbal.   

 
VIII.- Amb el projecte de les Vies Blaves Barcelona, a més d’aconseguir la connexió entre 

territoris i municipis, apropant les persones al riu, també s’aconsegueix promocionar 
el patrimoni, la cultura i el paisatge, s’amplia l’oferta de qualitat d’activitats d’oci i salut, 
i s’aconsegueix fer difusió dels valors mediambientals, especialment del valor de 
l’aigua. 

 
IX.- El disseny de les Vies Blaves Barcelona s’ha dut a terme mitjançant la tramitació d’un 

Pla director urbanístic (d’acrònim PDU), una figura de planejament supramunicipal 
amb un gran nivell de detall. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat (avui Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) 
va encarregar la redacció d’aquest PDU i s’ha tramitat tot el procediment, de tal 
manera que la Comissió de Territori de Catalunya, en data 24 de juliol de 2020 va 
aprovar definitivament el PDU. Aquesta resolució va ser publicada en els Diaris 
Oficials de la Generalitat de Catalunya número 8225 de 15 de setembre de 2020 i 
número 8248 de 16 d’octubre de 2020. 

 
X.- Segons consta a l’esmentat PDU, el seu objectiu general és crear el marc urbanístic i 

territorial adequat que permeti desplegar les potencialitats del territori de la llera dels 
rius Llobregat, Anoia i Cardener, amb l’obertura d’un itinerari que ressegueixi i que 
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recorri per l’àmbit territorial que percep aquests rius, tot potenciant la seva 
dinamització turística i, alhora, establir les condicions que han d’emmarcar el seu 
desenvolupament amb la màxima integració i coherència amb els valors històrics, 
ambientals, culturals, i paisatgístics del territori. 

 
Els objectius derivats de la definició de l’objectiu general descrit anteriorment són els 
següents: 
 
- Dotar a la gestió institucional d’una eina per a la dinamització turística, 

compatibilitzant aquesta finalitat amb els interessos i les necessitats dels diferents 
objectius dels municipis i comarques que formen part del PDU. 

 
- Aconseguir la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i 

paisatgístics dels entorns fluvials a través d’un itinerari recorregut especialitzat i 
georeferenciat. 

 
- Dotar les poblacions riberenques d’infraestructures de lleure de qualitat. 
 
- Posar en valor camins històrics, elements patrimonials i paisatgístics i fer 

accessibles espais naturals, tots ells components substantius dels paisatges 
fluvials de les conques dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, exemplificadors de la 
geografia del país. 

 
XI.- L'àmbit territorial del PDU es localitza al llarg de la conca fluvial del riu Llobregat des 

de Castellar de n'Hug fins a Castellbisbal; des de la confluència dels brancals del 
naixement de l’Anoia a Jorba fins a Castellbisbal, i al llarg del riu Cardener des del 
límit de la província de Barcelona a Cardona fins Sant Vicenç de Castellet, segons es 
delimita en la documentació gràfica d’aquest Pla. 

 
Dins de l’àmbit territorial del PDU, i en funció del nivell de les determinacions que el 
mateix estableix en referència a les vies blaves, es podran diferenciar 3 àmbits de 
naturalesa jurídica i administrativa diferents: 

 
- Àmbit 1, el conformat pròpiament per la qualificació de sistema viari Via Blava 

respecte al qual aquest PDU estableix les prescripcions urbanístiques per la seva 
ordenació, desenvolupament, gestió i posterior execució. 

 
- Àmbit 2, que inclou els sectors de planejament derivat sobre els que el PDU 

estableix directrius de planejament segons l’establert en aquestes mateixes 
normes. 

 
- Àmbit 3, que inclou la totalitat del terme municipal dels municipis que tenen relació 

directa amb les vies blaves, respecte als quals el PDU estableix recomanacions 
urbanístiques per la redacció dels instruments de planejament general respectius. 

 
XII.- Així mateix, el mateix PDU aprovat definitivament estableix que l’Institut Català del Sòl 

tindrà la condició d’Administració actuant, d’acord amb el que preveu l’article 23 del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
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(TRLU), sense perjudici de la competència i de les atribucions corresponents a la 
Generalitat i a d’altres administracions. 

  
XIII.- El PDU també determina que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 

de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, exercirà totes les facultats i 
competències que li són atribuïdes per la legislació vigent per a dictar els actes i les 
resolucions de caràcter jurídic administratiu que es requereixin per al 
desenvolupament i execució d’aquest PDU, en especial la tramitació i aprovació dels 
instruments de planejament i gestió urbanístics i, de manera específica, la tramitació i 
aprovació dels procediments expropiatoris que es requereixin. 

 
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en tant que administració amb 
potestat expropiatòria, serà qui formularà i tramitarà les expropiacions que 
procedeixin d’acord amb aquest PDU, conforme al que determinen els articles 109 i 
següents del TRLU i conforme a la legislació reguladora de l’expropiació forçosa, 
podent optar, si escau, pel procediment de taxació conjunta establert a l’article 113 
del TRLU, tot plegat de conformitat amb l’article 3.1.k) de la Llei 4/1980, de 16 de 
desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl. 

 

XIV.- Així mateix, el PDU atribueix a la Diputació de Barcelona la condició de beneficiària 
de les expropiacions amb els drets i obligacions establerts a la legislació 
expropiatòria. Aquesta última, en aquesta condició de beneficiària, té previst finançar 
el cost de les expropiacions que siguin necessàries. 

 

XV.- D’acord amb tot l’anterior, i les converses i acords previs entre les parts, es preveu 
que la Diputació de Barcelona assumeixi el finançament, no només de les 
expropiacions a realitzar, sinó dels costos derivats de les diverses actuacions que 
siguin necessàries per al desenvolupament del projecte de les Vies Blaves recollit al 
PDU.  

 

Aquestes actuacions inclouen la redacció del PDU i altre possible planejament 
derivat, l’elaboració i gestió de projectes d’expropiació, en particular dels projectes de 
taxació conjunta, així com d’altres possibles instruments de gestió urbanística, el 
pagament i consignacions de les indemnitzacions derivades de les expropiacions, 
l’elaboració i gestió de projectes d’urbanització, l’elaboració i gestió dels projectes 
executius d’obres que corresponguin i l’execució de les obres per al desenvolupament 
de les Vies Blaves, la redacció i gestió del convenis amb les diferents administracions 
publiques per al béns afectats de naturalesa demanial, així com els costos assumits 
per l’Institut Català del Sòl per gestionar els expedients d’expropiació forçosa.  

 

XVI.- Que les parts consideren adient la formalització d’un Conveni Marc, en concordança 
amb l’article 6.1 de les NNUU del PDU, en virtut del qual s’estableixi un marc de 
cooperació en base al qual la Diputació de Barcelona, en la seva condició de 
beneficiària de les expropiacions i com una de les administracions promotores i 
impulsores de les Vies Blaves Barcelona, amb competències en l’àmbit territorial de la 
demarcació de Barcelona, assumeixi el finançament de les diverses actuacions 
necessàries per a l’execució d’aquest projecte. La Diputació de Barcelona, que actua 
per interès supramunicipal i en cooperació amb els ajuntaments, últims interessats i 
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usufructuaris de la infraestructura resultant, assumeix el finançament de totes les 
actuacions necessàries per a l’execució d’aquest projecte. 

 

D’acord amb l’exposat, la Diputació de Barcelona, i l’Institut Català del Sòl formalitzen 
aquest Conveni Marc amb el contingut, en els termes i les condicions que consten a les 
següents 

 

CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte del Conveni. 
 

L’objecte d’aquest conveni es impulsar i executar el projecte de les Vies Blaves Barcelona 
descrit als expositius anteriors, en el marc de la cooperació administrativa entre les entitats i 
administracions intervinents.  
 
Aquestes actuacions es detallaran en successius convenis específics d’aquest Conveni 
Marc que s’aniran formalitzant entre les parts a mesura que avanci el projecte, seguint un 
criteri temporal i/o geogràfic, en principi per als diferents trams de les lleres dels rius que 
coincideixin amb els àmbits de taxació conjunta definits pel PDU Vies Blaves Barcelona, en 
els quals es concretaran els compromisos de les parts i en particular l’obligació de 
finançament de la Diputació de Barcelona.  
 
Segona.- L’activitat finançadora de la Diputació de Barcelona.  
 
Les parts intervinents en el conveni acorden que la Diputació de Barcelona, en tant que 
beneficiària, durà a terme el finançament de les diverses actuacions realitzades o a realitzar, 
en particular les que es relacionen a continuació: 
 
- Redacció, gestió i coordinació dels diferents instruments de gestió urbanística, en 

particular projectes d’expropiació per taxació conjunta. 
 
- Pagament de l’import indemnitzatori de les expropiacions que corresponguin. 
 
- Redacció, gestió i coordinació dels projectes d’urbanització. 
 
- Redacció, gestió i coordinació dels diferents projectes executius d’obres i d’altres 

projectes que es puguin precisar. 
 
- Execució de les obres per al desenvolupament del projecte. 
 
- Treballs de direcció integral del projecte, que inclouran totes les accions de direcció, 

planificació, organització, coordinació, gestió, execució i assessorament necessàries, així 
com de preparació de procediments, administració, revisió, activació i assistència 
tècnica, per l’acompliment dels objectius del projecte dins dels terminis fixats, d’acord 
amb les previsions econòmiques i amb el nivell de qualitat necessari. 

 
- Redacció, gestió i coordinació dels diferents convenis entre els Ajuntaments i d’altres 

administracions públiques afectats pel PDU per formalitzar les cessions, mutacions 
demanials i autoritzacions necessàries de terrenys de naturalesa pública. 
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a) Imports a satisfer. Consignació pressupostària en convenis específics. 
 
La Diputació de Barcelona finançarà els següents conceptes: 
 
- Les indemnitzacions expropiatòries que farà efectives a l’Institut Català del Sòl, una 

vegada siguin acreditades.  
- Els costos interns de gestió duts a terme per l’Institut Català del Sòl.   
- Els costos que l’Institut Català del Sòl externalitzi per tal de dur a terme l’expropiació dels 

terrenys necessaris per a l’execució de les obres.  
 
D’aquesta manera la Diputació de Barcelona assumirà el cost relatiu a la gestió i pagament 
de les indemnitzacions mitjançant convenis específics amb l’Institut Català del Sòl, en tant 
que Administració actuant, i aportarà els fons econòmics per fer front al conjunt de les 
actuacions derivades de totes les gestions necessàries per a dur a terme les expropiacions, 
així com totes aquelles gestions necessàries en terrenys de domini públic. 
 
La descripció de les actuacions, les gestions i els documents que li donaran base, així com 
els imports corresponents a satisfer, es contemplaran en els convenis específics que es 
formalitzin per a cada àmbit de taxació conjunta, i com a fórmula de desenvolupament 
d’aquest Conveni Marc.  
 
En cadascun d’aquests convenis específics s’expressarà el cronograma, la planificació i la 
coordinació prevista per a l’execució, així com a qualsevol altra indicació detallada, en base 
al qual s’imputarà la corresponent despesa a les aplicacions pressupostàries i anualitats que 
corresponguin amb el calendari d’execució de les actuacions.  
 
b) Terrenys de domini públic. 
 
El PDU contempla la necessitat tant de terrenys de titularitat privada com de terrenys de 
titularitat pública. Els terrenys de domini públic s’hauran de posar a disposició de la 
Diputació de Barcelona mitjançant convenis de cessió, de mutació demanial (objectives i/o 
subjectives), i de les autoritzacions necessàries. Talment, s’haurà de valorar la possibilitat 
de la doble afecció en finques demanials mitjançant informe emès per l’Institut Català del 
Sòl. Aquesta gestió serà formalitzada per mitjà de conveni entre els Ajuntaments i d’altres 
administracions afectades, i quedarà prescrita i determinada en els convenis específics per 
a cada àmbit de taxació conjunta. 
 
c) Càlcul de costos. 
 
Respecte a les indemnitzacions derivades de les expropiacions, els diferents costos es 
calcularan en base a la legalitat vigent, i en base als informes previs de preus unitaris 
emesos per l’Institut Català del Sòl i per a cadascun del convenis específics. 
 
Els costos s’estimaran en base als projectes de taxació conjunta que es redactin en base al 
què estableixen les normatives vigents en el moment de l’aprovació dels convenis 
específics, que en el moment de la signatura d’aquest Conveni Marc són les següents: Llei 
d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, Llei de 26 d'abril de 1957 pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
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s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, al Reial decret 1492/2011 de 24 
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl, i així com 
qualsevol normativa que pugui ser d’aplicació. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Comissió de seguiment vetllarà i acceptarà els 
costos que se’n derivin de les tasques de taxació dels elements. 
 
No obstant, s’estableix com a marc regulador que l’Institut Català del Sòl haurà de fer arribar 
a la Diputació de Barcelona previ a qualsevol pagament relacionat amb les indemnitzacions 
derivades del procediment expropiatori, una relació de béns i drets afectats definitiva i 
aprovada, així com totes les modificacions que s’hagin produït en les titularitats, i s’haurà 
d’haver sol·licitat l’expedició d’un certificat de domini i càrregues mitjançant nota marginal 
als registres de la propietat corresponent; una relació/remesa dels imports de taxació o 
fixació de preu just que s’hauran d’abonar als afectats acompanyada d’una fixa tècnica per 
finca, i la forma de pagament, així com una relació de les consignacions i el motiu que les ha 
provocat; i talment, totes les dades complementàries dels afectats que siguin necessàries 
per a dur a terme els pagaments i/o les consignacions. Aquesta informació s’haurà de 
facilitar un mes abans de la data prevista per la realització dels pagaments o consignacions. 
En els convenis específics es determinarà la documental i tràmits complementaris que 
recolzaran qualsevol pagament de caire indemnitzatori. 
 
La Diputació de Barcelona emetrà la corresponent resolució per autoritzar i disposar el crèdit 
necessari a favor dels afectats pel procediment d’expropiació, i transferirà l’import global a 
l’Institut Català del Sòl mitjançant la fórmula pròpia i concreta acordada en els convenis 
específics i als únics a efectes que aquest ens públic aboni o consigni les indemnitzacions 
derivades a favor dels afectats. 
 
l’Institut Català del Sòl, i respecte de les expropiacions formalitzades haurà de justificar 
davant de la Diputació els abonaments realitzats mitjançant la presentació d’un certificat 
emès pel Director Econòmic Financer en el qual consti una relació de les indemnitzacions 
abonades, acompanyada de còpia compulsada de les actes de pagament i d’ocupació (per 
mutu acord i per quantitat concurrent) signades per les parts, i de la documentació 
acreditativa del seu pagament o de la seva consignació a la Caixa General de Dipòsits de la 
hisenda Pública, així com la inscripció definitiva dels fet inscriptibles en els Registres de la 
propietat corresponents. 
 
Respecte als honoraris professionals en el cas de l’externalització dels servei mitjançant un 
contracte de serveis, la Comissió de seguiment haurà de fer el seguiment i la fiscalització 
dels mateixos. El mecanisme de càlcul dels mateixos seran concretats en els convenis 
específics per a cada àmbit de taxació conjunta. D’aquesta manera, els costos ja definitius i 
concrets de gestió s’hauran de justificar des del centre de costos de l’Institut Català del Sòl, i 
aquests hauran de ser supervisats prèviament a l’abonament per la Comissió de seguiment 
de l’esmentat Conveni formada pel personal designat, la qual haurà d’emetre informe 
favorable. S’haurà de presentar certificació acreditativa amb la vinculació de totes les 
despeses amb el projecte concret, signada pel Director Econòmic Financer, amb la relació 
concreta i individualitzada de les despeses relacionades amb les factures/certificacions, amb 
IVA inclòs, referides a l’actuació. Així mateix, s’haurà de fer indicació de número i data de 
factura; objecte dels treballs de cadascuna de les factures; nom del creditor; data 
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d’aprovació de la mateixa i el seu import amb IVA inclòs. Així mateix s’acompanyaran les 
corresponents factures. 
 
Pel què fa al pagament dels costos de gestió, la Comissió de seguiment haurà de fer el 
seguiment i la fiscalització dels mateixos. El mecanisme de càlcul dels mateixos seran 
concretats en els convenis específics que s’aprovaran per a cada àmbit de taxació conjunta 
del projecte i s’abonaran prèvia presentació de factura o document equivalent presentada 
per part de l’Institut Català del Sòl i certificades pel Director Econòmic Financer, i la 
Diputació de Barcelona, emetrà la corresponent resolució per autoritzar i disposar el crèdit 
necessari a favor de l’Institut Català del Sòl. 
 
d) Forma d’abonament dels imports. 
 
En cadascun dels Convenis específics s’establirà la forma i el termini en què la Diputació de 
Barcelona abonarà els diferents conceptes, que en tot cas serà un mes abans del previst 
per a la realització dels pagaments per als imports corresponents a les indemnitzacions 
expropiatòries i prèvia la revisió de la documentació base de qualsevol pagament. 
 
Cada Conveni específic concretarà la forma de prestació de la despesa en funció del tipus 
de servei que haurà de realitzar l’Institut Català del Sòl, pel que fa a les transferències per a 
les indemnitzacions, per externalitzacions que hagi de realitzar o bé per gestió. Així en 
aquests s’hi incorporarà la aplicació pressupostària específica per la realització de cadascun 
dels serveis. 
 
Cada Conveni específic incorporarà el càlcul de cadascuna de les prestacions que assumirà 
l’Institut Català del Sòl, desglossat per la tipologia de les mateixes i les aplicacions 
pressupostàries corresponents. 
 
L’abonament de les diferents prestacions es farà de les següents formes, i que seran 
detallades convenientment en els convenis específics: 
 
1. Quant a les indemnitzacions l’abonament es farà amb caràcter avançat.        
2. Quant a les externalitzacions l’abonament es farà prèvia presentació de factura 

presentada per l’Institut Català del Sòl conformada per la Direcció Econòmica Financera. 
3. Quant als costos de gestió l’abonament es farà prèvia presentació de la factura 

presentada per l’Institut Català del Sòl conformada per la Direcció Econòmica Financera. 
 
Tercera.- L’activitat de l’Institut Català del Sòl 
 
L’Institut Català del Sòl tindrà la condició d’Administració actuant, d’acord amb el que preveu 
l’article 23 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost (TRLU), sense perjudici de la competència i de les atribucions corresponents a la 
Generalitat de Catalunya i a d’altres administracions, pel que fa referència a les 
expropiacions. 
 
L’Institut Català del Sòl estimarà els costos de les indemnitzacions derivades de les 
expropiacions i els costos derivats de la gestió, i redactarà els documents tècnics i jurídics 
necessaris per l’execució de les mateixes. 
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L’Institut Català del Sòl durà a terme els tràmits necessaris davant el Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori per tal d’executar les expropiacions per a la 
posterior execució dels diferents trams dels projectes de les Vies Blaves. 
 
Quarta.- Comissió de seguiment 
 
Acorden les parts la constitució d’una Comissió de seguiment, formada per dos 
representants de la Diputació de Barcelona, i dos representants de l’Institut Català del Sòl, 
presidida per la Diputació de Barcelona, que haurà de vetllar per l’execució del projecte i el 
compliment del Conveni Marc i dels Convenis específics, pel compliment dels acords 
presos, i talment, supervisarà la gestió econòmica que se’n derivi així com l’execució 
efectiva dels diferents convenis en els terminis establerts, i debatrà totes aquelles qüestions 
que puguin sorgir. De cadascuna de les reunions se’n redactarà la corresponent acta que es 
farà arribar als diferents assistents. La Comissió es reunirà semestralment i quan es 
consideri necessari, a instàncies de qualsevol de les parts i, en tot cas, com a mínim un cop 
a l’any. 
 
Cinquena.- Vigència i terminis d’execució 
 
Aquest Conveni Marc serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i 
amb una durada màxima de quatre anys a comptar des de la seva signatura, amb la 
possibilitat d’una pròrroga per un termini de quatre anys més. 
 
D’aquest Conveni Marc no se’n podrà desprendre cap obligació ni compromís exigible sense 
els corresponents Convenis específics. 
 
Sisena.- Extinció. 
 
L’extinció del present Conveni Marc vindrà donada per l’expiració del termini de vigència, 
així com de les següents causes d’extinció anticipada:  
 
a) La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen. 
 
b) La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els 

requisits de forma o els requisits de caràcter material declarada judicialment. 
 
c) L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en 

aquest Conveni. 
 
e) La impossibilitat esdevinguda de complir el Conveni per raons materials o legals. 
 
Setena.- Protecció de dades personals 
 
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 de 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD).  
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Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present Conveni 
Marc 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. 
 
Així mateix, les dades personals dels afectats per les actuacions d’expropiació objecte del 
present Conveni Marc seran cedides per la Diputació de Barcelona, com a beneficiària, a 
l’òrgan expropiant, l’Institut Català del Sòl i el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, per a l’acompliment de les 
obligacions plantejades a la Llei d’expropiació forçosa i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
 
També existirà cessió de les dades identificatives dels expropiats, que es troben sotmeses 
al principi de publicitat, en virtut el qual existeix l’obligació legal de publicar la relació de les 
dades personals dels afectats per l’expedient (nom i domicili, finca objecte d’expropiació, 
etc.) al Butlletí Oficial de l’Estat, de la Província, o al DOGC, així com en algun diari d’àmbit 
provincial, precisament amb l’objecte legal, de donar a conèixer públicament el procediment 
d’expropiació i permetre a qualsevol interessat que pugui realitzar al·legacions. 
 
Fora dels casos citats les parts s’abstindran de cedir a tercers aquestes dades o els arxius 
que les contenen, i guardaran confidencialitat estricta sobre les mateixes, excepte en casos 
d’obligació legal. 
  
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
Vuitena.- Publicitat 
 
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contingut 
íntegre d’aquest Conveni Marc, un cop signat, s’haurà de publicar en el Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, en el Portal de la Transparència de 
la Diputació de Barcelona i en el Portal de la Transparència de l’Institut Català del Sòl; i, així 
mateix, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la data de l’aprovació 
del Conveni Marc pel Consell de Direcció de l’Institut Català del Sòl i la data de la seva 
signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre constarà publicat en 
l’abans esmentat Registre de convenis de col·laboració i cooperació i en els referits portals 
de la transparència. 
 
Novena. - Conformitat de les parts i validesa 
 
Els senyors Pere Pons i Vendrell i Mercè Conesa i Pagès, en la condició en la qual actuen, 
mostren la seva conformitat amb el contingut d’aquest Conveni Marc, aprovant-ne totes les 
clàusules i obligant-se recíprocament al seu compliment. 
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Desena.- Jurisdicció i Resolució de conflictes  
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la 
interpretació d’aquest Conveni Marc, i en el seu cas s’hauran de sotmetre a la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa.  
 
Onzena.- Naturalesa del Conveni Marc i legislació aplicable 
 
Aquest Conveni Marc de col·laboració té naturalesa administrativa i la seva interpretació i 
desenvolupament es regeixen per l’ordenament jurídic administratiu, en particular per la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions 
públiques. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Institut Català del Sòl: Mercè Conesa i Pagès, directora de l’Institut; Per la Diputació 
de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)”                                                           

 (...) 

 
Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Institut Català del Sòl, 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 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la 
resolució de concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions a 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 eficiència-estalvi energètic, en l’àmbit de la xarxa de 
parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, per import de 400.145,91 €, 
exercici 2022 (Exp. núm. 2021/0005885).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
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per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
Dictamen retirat a petició del servei gestor. 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, 
el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, 
relatiu a la gestió dels serveis en l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
vinculats al Castell de Montesquiu, per a l’any 2022, amb efectes d’1 de gener de 
2022, per import de 168.500 € (Exp. núm. 2016/0009988).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, en sessió ordinària de 

data 22 de desembre de 2016, va aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre 
la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic 
i la promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu. Posteriorment, el 
conveni de referència es va signar el 9 de febrer de 2017. 

 
2. D’acord amb el pacte dotzè del conveni signat l’any 2017, la vigència del conveni 

s’iniciarà l’1 de gener de 2017 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020. En qualsevol 
moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants del conveni 
podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de quatre anys 
addicionals o la seva extinció. En cas de pròrroga, l’aportació de la Diputació de 
Barcelona restarà condicionada als corresponents acords i disponibilitats 
pressupostàries, i la justificació i el pagament anual s’efectuarà en les mateixes 
condicions establertes al pacte setè del conveni de referència. 

 
3. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, en sessió ordinària de 

data 29 d’octubre de 2020, va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració 
subscrit entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de 
l’ús públic i la promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu, amb efectes 
d’1 de gener de 2021. Posteriorment, l’addenda de pròrroga del conveni de 
referència es va signar el 26 de gener de 2021, i és vigent fins el 31 de desembre 
de 2021.  

 
4. Un cop reunida la Comissió de Seguiment, prevista al pacte novè del conveni de 

referència, en data 29 d’abril de 2021, aquesta ha determinat continuar amb les 
actuacions establertes en el conveni signat l’any 2017, i ha acordat prorrogar el 
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conveni per unanimitat, per dur a terme les actuacions de l’any 2022, mitjançant una 
nova addenda, la qual cosa els permet seguir col·laborant conjuntament en la 
realització de les tasques objecte del conveni signat l’any 2017, i així, contribuir en 
l’assoliment d’una millor gestió de l’ús públic al sumar esforços. 

 
Les parts valoren la necessitat de continuar col·laborant conjuntament en la gestió de 
l’oferta de serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica al Parc del Castell 
de Montesquiu, oferint un servei de qualitat adreçat als usuaris i visitants del castell i al 
conjunt del Parc, i acorden una segona pròrroga del conveni de referència mitjançant 
una nova addenda, la qual cosa els permet seguir col·laborant conjuntament en la 
realització de les tasques objecte del conveni signat l’any 2017. 
 
Fonaments de dret 
 
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 
47 a 53, que regulen els convenis, i 140, que regula els principis de les relacions 
interadministratives, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen els convenis 
de col·laboració. 
 
Vist el punt 3.4,k.3) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicat al 
BOPB de 19.12.2019), modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril (publicat al BOPB de 6.5.2021), núm. 5574/21, de 27 de maig (publicat al BOPB 
de 31.5.2021), i núm. 7785/21, de 13 de juliol (publicat al BOPB de 16.7.2021). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de 
Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, 
relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

vinculats al Castell de Montesquiu, per a l’any 2022, amb efectes d’1 de gener de 
2022, mitjançant la subscripció de la següent addenda, que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA 
I L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, RELATIU A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DINS 
L’ÀMBIT DE L’ÚS PÚBLIC I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, VINCULATS AL CASTELL 
DE MONTESQUIU, PER A L’ANY 2022 

 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
l’II·lm. Sr. Josep Tarín i Canales, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 13 de març de 2020 (BOPB de 16.03.2020). 
 
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA, representat pel president i alcalde de 
Torelló, Il·lm. Sr. Marçal Ortuño i Jolis, assistit per secretari del Consorci, Sr. Jordi Valls i 
Aumatell.  
 
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Jaume Romeu i 
Cruells, assistit per la secretària accidental de la corporació, la Sra. Maria Rosa Vilaplana 
Penella.  
 
II. ANTECEDENTS  
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 22 

de desembre de 2016, va aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació 
de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, 
relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
vinculats al Castell de Montesquiu. Posteriorment, el conveni de referència es va signar 
el 9 de febrer de 2017. 

 
2. D’acord amb el pacte dotzè del conveni signat l’any 2017, la vigència del conveni 

s’iniciarà l’1 de gener de 2017 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020. En qualsevol 
moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants del conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de quatre anys addicionals o la 
seva extinció. En cas de pròrroga, l’aportació de la Diputació de Barcelona restarà 
condicionada als corresponents acords i disponibilitats pressupostàries, i la justificació i el 
pagament anual s’efectuarà en les mateixes condicions establertes al pacte setè del 
conveni de referència. 
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3. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 29 
d’octubre de 2020, va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de 
Montesquiu, relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció 
econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu, amb efectes d’1 de gener de 2021. 
Posteriorment, l’addenda de pròrroga del conveni de referència es va signar el 26 de 
gener de 2021, i és vigent fins el 31 de desembre de 2021.  

 
4. Un cop reunida la Comissió de Seguiment, prevista al pacte novè del conveni de 

referència, en data 29 d’abril de 2021, aquesta ha determinat continuar amb les 
actuacions establertes en el conveni signat l’any 2017, i ha acordat prorrogar el conveni 
per unanimitat, per dur a terme les actuacions de l’any 2022, mitjançant una nova 
addenda, la qual cosa els permet seguir col·laborant conjuntament en la realització de 
les tasques objecte del conveni signat l’any 2017, i així, contribuir en l’assoliment d’una 
millor gestió de l’ús públic al sumar esforços. 

 
5. La minuta de l’addenda va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data xxxxxx. 
 

6. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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. 

 

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

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 

L’objecte d’aquesta addenda és prorrogar, per a l’any 2022, el conveni de col·laboració 
subscrit entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la 
promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu. 
 

Segon. Vigència 
 

La nova vigència de l’addenda s’inicia des de l’1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2022. El període d’execució de les actuacions de l’any 2022 és de l’1 de gener 
de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 

Tercer. Import del conveni 
 

Per tal de finançar les actuacions del conveni de l’any 2022, la Diputació de Barcelona 
aportarà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura la quantitat de CENT SEIXANTA-
VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (168.500,00 €), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46702, de l’any 2022. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

Quart. Justificació i pagament de l’import del conveni  
 
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida al Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura de la següent manera:  
 
- Un 40 % (67.400,00 €), a la signatura de la present addenda de pròrroga al conveni 

signat l’any 2017, degut al fet que la major part de les despeses que ha d’afrontar el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per a dur a terme les actuacions previstes en 
aquest conveni, corresponen a despeses de personal. En aquest sentit, cal tenir present 
que el Consorci no pot accedir a les vies de finançament de tresoreria que la Diputació 
posa a disposició dels ajuntaments i, d’altra banda, ha de complir amb els criteris 
d’estabilitat pressupostària, així doncs les limitacions de tresoreria impedeixen que el 
Consorci pugui afrontar aquestes despeses de personal durant tot l’exercici 
pressupostari, si no compta amb el finançament transferit per la Diputació de Barcelona, 
sense posar en risc l’estabilitat. Això justifica que l’import de la bestreta permeti afrontar 
els costos salarials del personal contractat pel Consorci, vinculat directament a les 
actuacions previstes en aquest conveni. 

 
- Un 30 % (50.550,00 €), a partir de l’1 de maig de l’any en curs, i quan el Consorci de la 

Vall del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades a 
l’empara d’aquest conveni corresponents a l’import del primer avançament del 40 %, 
mitjançant certificat emès per un funcionari públic habilitat del Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura, que incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar 
les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions objecte del 
conveni. Aquestes despeses poden incloure la realització d’obres de manteniment i 
millora, la contractació de treballs, estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a 
la realització d’activitats culturals de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes 
activitats i la contractació de personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i 
equips de protecció personal per a aquest personal. 

 
- Un 20 % (33.700,00 €), a partir de l’1 d’agost de l’any en curs, quan el Consorci de la Vall 

del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades a l’empara 
d’aquest conveni corresponents a l’import del segon avançament del 30 %, mitjançant 
certificat emès per un funcionari públic habilitat del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura, que incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les 
despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions objecte del 
conveni. Aquestes despeses poden incloure la realització d’obres de manteniment i 
millora, la contractació de treballs, estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a 
la realització d’activitats culturals de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes 
activitats i la contractació de personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i 
equips de protecció personal per a aquest personal. 

 
- El 10 % restant (16.850,00 €), quan el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura presenti 

els justificants del 10 % restant i de l’import del tercer avançament del 20 % de les 
despeses efectuades a l’empara d’aquest conveni, mitjançant certificat emès per un 
funcionari públic habilitat del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, que incorpori 
informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos 
vinculats al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. Aquestes despeses 
poden incloure la realització d’obres de manteniment i millora, la contractació de treballs, 
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estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a la realització d’activitats culturals 
de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes activitats i la contractació de 
personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i equips de protecció personal per a 
aquest personal. La justificació del 30 % restant de les despeses haurà de ser 
presentada entre l’1 de desembre de 2022 i el 31 de març de 2023. 

 
Cinquè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
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 (LOPDGDD). 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. 
 
Sisè. Altres pactes 
 
En tot allò no previst expressament en aquesta addenda serà d'aplicació el contingut del 
conveni de col·laboració signat el 9 de febrer de 2017. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda”. 
 

Segon. Aprovar l'aportació, per l'any 2022, per un import de CENT SEIXANTA-VUIT 
MIL CINC-CENTS EUROS (168.500,00 €) a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís 
i Bisaura, amb CIF P0800157J, per dur a terme les activitats recollides en el conveni 
signat l’any 2017.  
 
Tercer. Autoritzar i disposar la quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS 
EUROS (168.500,00 €) a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, amb CIF 
P0800157J, per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment 
dels objectius proposats en el conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46702, de l’any 2022, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 
Quart. Autoritzar una bestreta del 40 %, degut a la manca de recursos econòmics que 
l’impossibiliten fer front als costos dels serveis que es detallen al pacte cinquè del 
conveni signat el 9 de febrer de 2017, a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura, la qual es farà efectiva una vegada habilitat el crèdit a l’aplicació 
pressupostària G/50402/17230/46702, de l’any 2022, i sempre i quan el Consorci hagi 
justificat la totalitat de les despeses realitzades per assolir els objectius del conveni per 
a l’any 2021. 
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Cinquè. Comunicar la concessió de l’aportació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. Notificar els presents acords al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a 
l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients.” 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar 
els recursos de reposició presentats contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern, en sessió de data 30 de juny de 2021, de concessió de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
desenvolupar projectes i activitats destinats a la sensibilització i participació 
ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i 
ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província de 
Barcelona, per als exercicis 2021-2022 (Exp. núm. 2021/0002034).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Acció 
Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Gerència de Serveis de 

Medi Ambient, va considerar la importància de fomentar projectes i activitats 
d’interès públic o social, recolzats en les següents finalitats:  

 
 Projectes de sensibilització ambiental per a l’acció climàtica, que inclou projectes 

o activitats sobre temàtiques com la transició energètica, la mitigació i l’adaptació 
al canvi climàtic i de manera general activitats i/o projectes que permetin donar a 
conèixer l’estat actual d’emergència climàtica i la urgència d’actuar. Sota aquest 
marc temàtic s’inclouen exclusivament projectes de sensibilització, educació, 
participació sobre eficiència i estalvi energètic, energies renovables i comunitats 
energètiques, efectes del canvi climàtic sobre col·lectius vulnerables, mobilitat 
sostenible i accions d’adaptació al canvi climàtic.  

 
 Accions de sensibilització sobre la prevenció de residus de plàstics i altres 

envasos d’un sol ús, tant a nivell domèstic com comercial. Sota aquesta temàtica 
s’inclouen accions de sensibilització per a la reducció del consum d’envasos i 
embalatges d’un sol ús així com sobre la problemàtica generada pels plàstics 
tant en el medi ambient com en la salut per avançar cap a una comunitat que 
afavoreix el residu zero. 
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 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la 
realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes 
aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius, 
basses, rieres, etc., que busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i 
patrimonial i la seva funcionalitat i importància com element d’adaptació al canvi 
climàtic. També s’inclouen projectes per conscienciar la població sobre els 
problemes que afecten a aquests ecosistemes, com per exemple la presència 
d’espècies exòtiques i invasores i com podem contribuir a la seva solució. 

 
2. Per les finalitats esmentades es va considerar oportú obrir una convocatòria per a la 

concessió d’ajuts econòmics a favor d’entitats ambientals sense ànim de lucre 
domiciliades a Catalunya, que desenvolupin projectes i activitats o serveis en 
matèria de medi ambient, en municipis de menys de 300.000 habitants dins l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona. 

 
3. Per acord de Junta de Govern núm. 75, de data 11 de març 2021, es va aprovar la 

convocatòria. 
 
4. Per acord de Junta de Govern núm. 387, de data 30 de juny 2021, es van admetre 

a tràmit 40 de les 44 sol·licituds rebudes entre les quals hi ha les presentades per la 
Asociación Cultural Ancestrales i per la Fundació Espigoladors. 

 
5. En el mateix acord esmentat en l’apartat anterior, es va aprovar la concessió de 

subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a entitats 
ambientals sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que desenvolupin 
projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, en municipis de menys 
de 300.000 habitants dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona, amb 
l’objecte de desenvolupar projectes i activitats destinades a la sensibilització i 
participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i 
ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província de 
Barcelona, pels exercicis 2021-2022, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte, i es van desestimar 19 sol·licituds entre les quals figuren, la 
desestimació per menor valoració i manca de recursos de la sol·licitud presentada 
per la Fundació Espigoladors, i la desestimació per incompliment dels requisits 
establerts en la convocatòria de la sol·licitud presentada per la Asociación Cultural 
Ancestrales. 

 
Pel que fa a la desestimació de la sol·licitud de subvenció presentada per la 
Asociación Cultural Ancestrales per incompliment dels requisits establerts en la 
convocatòria, es desestima la sol·licitud al·legant el motiu següent: “Sol·licitud 
rebutjada per incompliment dels terminis de presentació de les esmenes requerides. 
L'entitat ha enviat la documentació requerida, amb errors, a través del formulari de 
sol·licitud general i calia fer-ho a través del formulari d'esmena de la sol·licitud de la 
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convocatòria de subvencions de MA 2021-2022. Tanmateix aquesta sol·licitud s'ha 
rebut fora de termini”. 

 
6. Contra l’acord de la Junta de Govern número 387 de 30 de juny de 2021, s’han 

interposat dos recursos de reposició que tot seguit es detallen: 
 

I. La Asociación Cultural Ancestrales, representada pel Sr. Guillem Deu Mata, en 
data 7 d’agost de 2021 presenta una sol·licitud general al registre electrònic de la 
Diputació de Barcelona sol·licitant la revisió de la desestimació de la sol·licitud 
presentada per l’esmentada entitat, al·legant els motius següents: 

 
a) Afirma que la Asociación Cultural Ancestrales es troba entre les 40 entitats 

seleccionades. Per acreditar aquest fet el Sr. Guillem Deu i Guàrdia adjunta el 
document amb l’acord de concessió de subvencions que es va enviar 
conjuntament amb la notificació electrònica enviada a les entitats el dia 7 de 
juliol de 2021. 

b) Afirma que han complert el termini de 10 dies hàbils per presentar les 
esmenes requerides. 

c) Demana que tot i haver presentat les esmenes a través del formulari general, 
enlloc del formulari d’esmenes previst a la seu electrònica, aquestes es 
considerin presentades. 

d) Demana que s’acompanyi a les entitats en el procés de presentació de les 
sol·licituds perquè és la primera vegada que ho fan i els tràmits administratius 
són feixucs. 

e) Sol·licita que la Diputació de Barcelona s’hi posi en contacte per explicar el 
procediment per fer un recurs o per explicar i resoldre la situació. 

 
Com a conseqüència de les al·legacions presentades la cap de l’Oficina Tècnica 
d’Educació i Promoció Ambiental, en data 19 d’octubre de 2021, va elaborar i 
signar un informe en el qual s’explica que el requeriment d’esmenes es va 
efectuar i rebre el dia 22 d’abril de 2021, pel qual el termini de 10 dies hàbils, 
d’acord amb l’article 7 de les bases de la subvenció i l’article 68.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, anava des del dia 23 d’abril de 2021 fins el dia 6 de 
maig de 2021, havent presentat les esmenes el dia 7 de maig de 2021, per tant, 
fora de termini, i que el motiu de la desestimació de la sol·licitud de subvenció no 
era el fet d’haver-les presentat mitjançant una sol·licitud general sinó pel fet 
d’haver-les presentat fora de termini.  
 
Pel que fa a la petició d’acompanyament de les entitats en el procés de 
presentació de les sol·licituds, manifesta que la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient ha realitzat una sessió informativa el dia 18 de març de 2021 per 
informar de les característiques de la convocatòria i resoldre els dubtes de les 
entitats. En aquesta sessió informativa es van posar a disposició de totes les 
entitats el contacte de les tècniques encarregades de gestionar l’actual 
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convocatòria i que, a la pàgina web de la Gerència de Serveis de Medi Ambient 
està publicada la documentació de la convocatòria i informació de suport i 
contacte per a qualsevol dubte que plantegin les entitats: 
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/subvencions-per-a-entitats-2021-2022 
 
Tanmateix, des de la Gerència s’ha atès totes les trucades i correus electrònics i 
s’ha procurat resoldre tots els dubtes plantejats per les entitats. 
 
Així mateix, aclareix que en l’acord de Junta de Govern núm. 387, de 30 de juny 
de 2021 s’informa que s’han acceptat a tràmit 40 entitats, entre les quals es troba 
la Asociación Cultural Ancestrales. Això vol dir que s’ha presentat dins de termini 
la sol·licitud i que es procedeix a valorar la documentació presentada. En cap 
cas es documenta que l’entitat ha estat estimada per rebre un ajut econòmic. 
 
D’altra banda, cal tenir present que, tot i que l’interessant no ha presentat en 
sentit estricte un recurs de reposició, s’ha considerat que el document presentat 
amb data 7 d’agost de 2021, té la referida consideració, a l’empara del que 
disposa l’art. 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en virtut del qual, l’error o 
l’absència de la qualificació del recurs per part del recurrent no és obstacle per 
tramitar-lo, sempre que es dedueixi el seu caràcter vertader. 

 
II. Pel que fa a la desestimació de la sol·licitud de subvenció presentada per la 

Fundació Espigoladors, es desestima la sol·licitud al·legant el motiu següent: “Es 
tracta d'una proposta interessant però ha estat desestimada per menor valoració 
i manca de recursos”. 

 
La Fundació Espigoladors, representada per la Sra. Mireia Barba Cuscó, en data 
3 d’agost de 2021 presenta recurs de reposició contra l’acord de Junta de 
Govern núm. 387, de data 30 de juny 2021, pel qual es desestima la sol·licitud 
de subvenció de la Fundació Espigoladors, adjuntant els següents documents: 

 
 Instància general   
 
 Document annex “Recurs de reposició”, amb les següents:  
 

- “AL·LEGACIONS 1. 
Contra el que manifesta la Resolució, que atorga una puntuació de 0 punts 
sobre 15 a la justificació de la necessitat del projecte, la proposta 
presentada per la Fundació Espigoladors es troba dins l'àmbit temàtic del 
projecte i n'argumenta i en contextualitza la necessitat. 

 
 
 
 

https://www.diba.cat/es/web/mediambient/subvencions-per-a-entitats-2021-2022
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- I la sol·licitud: 
 

Que sigui revisat el punt 4. de l'ANNEX1 que la Fundació Espigoladors ha 
presentat en la present convocatòria, en relació amb la "Justificació de la 
necessitat del projecte". 

 
 Document annex “Exposició de motius de la relació entre l’àmbit temàtic de la 

convocatòria i la proposta presentada per la Fundació Espigoladors, seguint 
l’argumentari i contextualització emprats en la convocatòria” . 

 
Com a conseqüència de les al·legacions presentades la cap de l’Oficina 
Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental, en data 19 d’octubre de 2021, va 
elaborar i signar un informe en el qual s’explica que en resposta a la sol·licitud 
presentada el 3 d’agost de 2021 per la fundació Espigoladors, s’han revisat 
els fets i arguments presentats, en resposta als punts exposats en el recurs i 
documents annexos. 
 
Segons l’apartat 9 de les bases de la convocatòria: Les subvencions 
s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats 
els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Entre els criteris objectius que es van establir es contempla el de la necessitat 
del projecte (objecte del recurs), aplicat d’acord amb la ponderació indicada 
següent: 
 
“1. Descripció tècnica del projecte (60 punts) 
1.1 Justificació de la necessitat del projecte (15 punts) 
1.1.1 No s’argumenta ni es contextualitza la necessitat del projecte (0 punts) 
1.1.2 S’argumenta i contextualitza la necessitat del projecte de forma molt 
general (fins 5 punts) 
1.1.3 S’argumenta i contextualitza la necessitat del projecte i es detalla la 
contribució a l’àmbit temàtic del projecte (fins 15 punts)” 
 
Com es desprèn de la valoració tècnica, a l’apartat 1.1. li va correspondre 0 
punts. 
 
Un cop revisada la documentació aportada es fan les consideracions 
següents: 
 
Es fa constar que el canvi climàtic constitueix una temàtica àmplia, i s’hi 
podrien incloure moltes tipologies de projectes, per això, atès que es disposa 
de recursos limitats per atorgar subvencions, i d’acord amb les prioritats de 
Mandat, en les bases es limiten les activitats a unes temàtiques específiques 
recollides en el conjunt del redactat de la Base 2, com són: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

“1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el 
procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les 
subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient, destinades a finançar projectes/activitats que 
tinguin com a objectiu: 
 
Qualsevol projecte o programa realitzat per les entitats ambientals sense ànim 
de lucre durant els anys 2021 i 2022, ja sigui nou o en curs, que incideixi 
directament en les polítiques d’educació, i/o sensibilització ambientals que 
duguin a terme els ens locals de menys de 300.000 habitants de la província 
de Barcelona, facilitant-la, millorant-la o completant-la, en els àmbits temàtics 
definits al següent punt. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla 
d’Actuació del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de 
Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
 
Projectes de sensibilització ambiental per a l’acció climàtica. És a dir, 
projectes que apoderin i capacitin a la ciutadania davant del canvi climàtic a 
través de l’educació, la participació, la cocreació, etc. 
 
Inclou projectes o activitats sobre temàtiques com la transició energètica, la 
mitigació i l’adaptació al canvi climàtic així com projectes que permetin donar 
a conèixer l’estat actual d’emergència climàtica i la urgència d’actuar. Sota 
aquest marc temàtic s’inclouen exclusivament projectes de sensibilització, 
educació, participació sobre eficiència i estalvi energètic, energies renovables 
i comunitats energètiques, efectes del canvi climàtic sobre col·lectius 
vulnerables, mobilitat sostenible i accions d’adaptació al canvi climàtic. 
 
Alguns exemples de projectes d’aquest àmbit són: 
 
- Campanyes de conscienciació sobre la crisi climàtica per donar a conèixer 

la urgència d’actuar. 
- Accions específiques sobre canvi climàtic i col·lectius vulnerables: 

visibilitzar com el canvi climàtic afecta més a les persones amb menys 
renda per càpita, o bé, projectes de capacitació sobre la gestió energètica 
domèstica per reduir els consums de les llars, entre altres. 

- Promoure la implicació i la participació dels joves i dels moviments juvenils 
en la lluita contra el canvi climàtic. 

- Campanyes i accions de sensibilització sobre eficiència i estalvi energètic. 
- Fomentar la creació de comunitats energètiques locals per promoure l’ús 

d’energies renovables. 
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- Campanyes i accions orientades a promoure la mobilitat sostenible i a 
reduir l’ús del vehicle de motor privat, promoure els desplaçaments amb 
bicicleta i a peu. 

- Accions de sensibilització sobre la importància dels espais verds i del verd 
urbà. 

- Activitats d’educació i conscienciació sobre l’impacte del canvi climàtic en 
la biodiversitat i en els ecosistemes, com per exemple sobre boscos i medi 
litoral, com a estratègies d’adaptació als efectes del canvi climàtic.” 

 
Es fa constar que el projecte es va tenir en consideració en un primer 
moment, atès que presentaven un projecte de canvi climàtic i quan es va 
aprofundir en la seva valoració es va arribar a la conclusió que no s’ajustava a 
les finalitats i temàtiques objectes de subvenció, per aquest motiu es va 
puntuar amb zero punts l’Annex 1 Apartat 4.   
 
Es fa constar que el projecte presentat és sobre sistemes agrícoles o 
agroalimentaris no tenint relació amb les finalitats i temàtiques 
subvencionables especificades en l’article 2.2 de les bases, per tant es 
reafirmen que la puntuació que li correspon en aquest criteri és de 0 punts. 
 
Finalment, en l’esmentat informe es conclou que es proposa reafirmar la 
puntuació feta en l’informe inicial, segons els arguments adduïts en aquest 
últim informe i, en conseqüència, es proposa desestimar el recurs de 
reposició. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 

OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017. 

 
3. Les bases de les subvencions per desenvolupar projectes i activitats destinades a la 

sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de 
residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la 
província de Barcelona, pels exercicis 2021-2022, van ser aprovades per acord de 
Junta de Govern núm. 75, de data 11 de març 2021. 
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4. Articles 29, 57, 68 i 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 
5. Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques en relació amb el recurs potestatiu de 
reposició. 

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 

Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3 
b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en 
execució del Decret número 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada al 
BOPB de 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 i per Decret de la 
Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 
7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021.  

 
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. ADMETRE a tràmit i DESESTIMAR els recursos de reposició presentats per la 
Asociación Cultural Ancestrales i la Fundació Espigoladors, en temps i forma, contra 
l’acord número 387 adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
data 30 de juny de 2021, de concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
de subvencions destinades a entitats ambientals sense ànim de lucre domiciliades a 
Catalunya, que desenvolupin projectes i activitats o serveis en matèria de medi 
ambient, en municipis de menys de 300.000 habitants dins l’àmbit territorial de la 
província de Barcelona, amb l’objecte de desenvolupar projectes i activitats destinades 
a la sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de 
residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la província 
de Barcelona, pels exercicis 2021-2022, d’acord amb els raonaments i motivacions 
que figuren en la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’atorgament de les subvencions, en règim de concessió directa amb 
concurrència, per a la consolidació i el desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2021 (Exp. núm. 
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2021/10813).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 

Turisme i Comerç, (en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de 
creació, consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens 
locals de la província de Barcelona. 

 
2. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADETC, 

sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport 
als ens locals de la província de Barcelona per a la realització d'accions 
destinades a afavorir la consolidació d’activitat econòmica, apropant i proveint dels 
recursos i serveis adequats a les seves necessitats. 

 
3. En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la creació 

d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços no es 
pot oblidar que, tan important com la creació, si no més, és el fet d’afavorir la 
continuïtat i creixement de les empreses ja existents. Un dels aspectes a 
considerar, en relació amb aquesta tasca de recolzament a empreses ja 
constituïdes, és l’orientació i el suport en el seu procés de cessió de l’activitat, 
quan les circumstàncies ho requereixin. 

 
4. El recolzament de la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de 

Promoció Econòmica i Ocupació, a la Reempresa compta amb una trajectòria 
consolidada. Inicialment, donant suport al projecte d’implantació local de la 
Reempresa als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), i posteriorment 
al desenvolupament del servei Reempresa a través dels CLSE de la província de 
Barcelona. 

 
5. Actualment, l’objectiu es centra en la consolidació i desenvolupament de la 

compravenda d’empreses (Reempresa) i en incentivar l’activitat dels punts locals 
Reempresa, en l’àmbit de la província de Barcelona per tal de donar resposta i 
assessorament de qualitat al major nombre possible de cedents d’empreses i de 
persones reemprenedores. 

 
6. El sistema de finançament pel qual s’ha optat s’orienta cap a la consecució de 

valor públic. Quant major sigui l’impacte i els resultats de cadascun dels punts 
locals Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en conseqüència més 
llocs de treball salvaguardats i inversió induïda, més finançament s’obtindrà. 
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7. Es tracta d’un sistema de finançament basat en els resultats obtinguts per cada 
ens. Per aquest motiu s’ha optat per la modalitat de justificació de la subvenció 
mitjançant l’acreditació per mòduls atès que és la modalitat que més s’adequa als 
criteris de la convocatòria. 

 
8. Mitjançant Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (ref. reg. 

AJG 451/2021), en sessió de data 15 de juliol de 2021, es van aprovar la 
convocatòria i les Bases específiques per a la concessió de subvencions en règim 
de concessió directa amb concurrència per a l’atorgament de subvencions per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la 
província de Barcelona per a l’any 2021, amb pressupost màxim de quatre-cents 
trenta-cinc mil cent vuitanta euros (435.180,00 €).   

 
9. D’acord amb l’article 30 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 

de Barcelona (publicada al BOPB de data 9 de maig de 2017), el procediment per 
a la concessió de subvencions en règim de concessió directa amb concurrència és 
aplicable en els casos de línies subvencionadores en què es preveu l’existència 
d’una pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no 
establir competitivitat entre les sol·licituds en atenció a raons d’interès públic, 
degudament motivades. Amb aquest procediment es dona compliment als 
principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i, així mateix, s’elimina qualsevol 
discrecionalitat en l’atorgament. 

 
10. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (Ref. reg. 

6665/2020), de data 8 de juliol de 2020, es van aprovar els convenis específics de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 35 ens locals per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de 
Barcelona per al període 2020-2023. Els 35 convenis amb els corresponents ens 
locals estan formalitzats i vigents. 

 
11. En el marc de la present convocatòria s’han presentat sol·licituds a través del 

Portal Municipal de Tràmits (en endavant PMT). Aquestes sol·licituds vinculen els 
ens locals sol·licitants, a tots els efectes, i s’han realitzat d’acord amb el model 
normalitzat.  

 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa per part dels ens 
sol·licitants el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. 

 
12. 34 dels 35 ens locals destinataris han presentat la sol·licitud a través del PMT, 

dins el termini comprès entre els dies 15 i 30 de setembre de 2021, ambdós 
inclosos. 

 
13. L’import sol·licitat per cada ens local està delimitat en funció de l’import màxim per 

a cada un dels 7 mòduls previstos en la Base 17 de la convocatòria. Aquests 
mòduls variables es justificaran i acreditaran per unitats físiques.  
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Els seus imports màxims, són els següents: 
 

Mòdul Import 

Mòdul A persona reemprenedora  60 €/unitat 

Mòdul A+ pla de Reempresa 390 €/unitat 

Mòdul B empresa cedent 270 €/unitat 

Mòdul B+1 pla de cessió simplificat 150 €/unitat 

Mòdul B+2 pla de cessió 390 €/unitat 

Mòdul C1 cas d’èxit per acompanyament a una de les parts 450 €/unitat 

Mòdul C2 cas d’èxit per acompanyament a les dues parts 1.170 €/unitat 

 
L’import de la subvenció s’ha calculat multiplicant l’import que per a cada mòdul 
correspongui segons el quadre anterior, pel nombre de les unitats declarades a la 
sol·licitud, sempre d’acord amb el que s’especifica a la mateixa Base 17 de la 
convocatòria. 
 
S’estableix que, en el cas que el nombre de mòduls efectivament executats i 
justificats sigui inferior al declarat, l’import de la subvenció es reduirà 
proporcionalment. 

 
14. En l’informe d’instrucció emès a l’efecte en data 8 d’octubre de 2021 que s’ha 

incorporat a l’expedient electrònic, s’ha deixat constància del sistema emprat per 
la revisió de les sol·licituds, d’acord amb les Bases que regeixen la convocatòria. 

 
Com a resultat del procés de valoració, totes les sol·licituds rebudes s’han 
classificat com a sol·licituds estimades i es proposa que siguin objecte de 
concessió, atès que hi ha recursos disponibles per atendre-les i reuneixen els 
requisits exigits a les Bases de la convocatòria. La despesa total proposada és de 
dos-cents cinquanta-nou mil vuit-cents euros (259.800,00 €), amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de la corporació, a 
raó de: 

 

 G/30103/43300/46200, per un import de 234.150,00 euros. 

 G/30103/43300/46700, per un import de 25.650,00 euros. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Segons el que disposen l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, i l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
s’atribueixen a les diputacions les competències en relació amb l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis; de cooperació en el foment 
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el seu territori. 
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2. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions 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). 

 

3. 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). 

 

4. L’Ordenança estableix en el seu article 30 la concessió directa amb concurrència, 
aplicable en els casos de línies subvencionadores en què es preveu l’existència 
d’una pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no 
establir competitivitat entre les sol·licituds. 

 

5. 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’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  

 
6. L’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  
 
7. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 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 6.5.2021, núm. 
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de 
juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la resolució de la convocatòria i, en conseqüència, APROVAR 
l’atorgament de les subvencions per concessió directa amb concurrència previstes per a 
l’exercici pressupostari 2021, destinades a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2021, 
d’acord amb les Bases reguladores aprovades a l’efecte, als ens locals i pels imports 
que s’indiquen, i amb el número de posició que consta en el quadre següent: 
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Segon. ESTABLIR que les condicions de gestió i regulació de les subvencions atorgades 
són les previstes a les Bases reguladores de la convocatòria, aprovades mitjançant 
Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (Ref. reg. AJG 
451/2021), en sessió de data 15 de juliol de 2021. 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa de dos-cents cinquanta-nou mil vuit-cents euros 
(259.800,00 €), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del vigent 
pressupost de la corporació, a raó de: 
 

 G/30103/43300/46200, per un import de 234.150,00 euros. 

 G/30103/43300/46700, per un import de 25.650,00 euros. 
 
Quart. AJUSTAR comptablement l’import total de cent setanta-cinc mil tres-cents 
vuitanta euros (175.380,00 €) mitjançant els corresponents ajustaments de valor 
negatiu, en el sentit de reduir l’autorització de la despesa, a les aplicacions 
pressupostàries que s’especifiquen a continuació, a raó de: 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Operació 
comptable A 

Ajustament de valor 
negatiu 

Import reducció 

G/30103/43300/46200 2102000349/001 2102900895/001 155.850,00 € 

G/30103/43300/46700 2102000349/002 2102900896/002   19.530,00 € 

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals relacionats a l’acord primer. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat 1.956,53 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la 
Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, formalitzat en data 7 de gener de 
2020 i vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020056).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

172/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
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2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  100.912,73 € 

Factor de gestió  26.336,84 € 

Projecte singular 25.000,00 € 

Total 152.249,57 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada per l’Agència de Desenvolupament 

Econòmic del Berguedà, pel que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada la 
documentació, s’evidencia que no han complert amb el factor: Empreses TDS. Com 
que aquest factor tenia assignat un import unitari, cal reduir en 1.956,53 € l’import 
fixat inicialment pel factor de gestió passant de 26.336,84 € a 24.380,31 €. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 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, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de mil nou-cents cinquanta-sis euros amb cinquanta-
tres cèntims (1.956,53 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de la 
Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 172/20) per fer front 
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a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener 
de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació 
anual de 2020 en la quantitat de cent cinquanta mil dos-cents noranta-tres euros amb 
quatre cèntims (150.293,04 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva 
del present acord. 
 

Segon. REDUIR l’import de 1.956,53 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000706) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901477), del 
vigent pressupost de la corporació.  
 

Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 172/20) 
per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 
amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 

Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà.” 
 

48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 10.023,74 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic del Garraf, formalitzat en data 10 de gener de 
2020 i vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020054).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 
170/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 

2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 
distribuïts en els conceptes següents:  

 

Concepte Import 

Factor de garantia  111.607,17 € 

Factor de gestió    24.225,63 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 155.832,80 € 
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El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada per l’Agència de Desenvolupament 

Econòmic del Garraf, pel que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada la 
documentació, s’evidencia que no han complert amb el factor: Empreses TDS. Com 
que aquest factor tenia assignat un import unitari, cal reduir en 2.608,70 € l’import 
fixat inicialment pel factor de gestió passant de 24.225,63 € a 21.616,93 €. 

 
En quant al Factor de Garantia només han justificat per import de 104.192,13 € i per 
tant, caldrà tramitar la minoració de l’aportació fixada en 10.023,74 €, dels quals 
2.608,70 € corresponen al factor de gestió i 7.415,04 € al factor de garantia. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 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 
Presidencia 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de deu mil vint-i-tres euros amb setanta-quatre 
cèntims (10.023,74 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de la 
Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 170/20) per fer front 
a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener 
de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf, de vigència fins el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació 
anual de 2020 en la quantitat de cent quaranta-cinc mil vuit-cents nou euros amb sis 
cèntims (145.809,06 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del 
present acord. 
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Segon. REDUIR l’import de 10.023,74 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000704) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901485) del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 170/20) 
per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 
amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf.” 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020058).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

174/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, de vigència 
fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  82.935,76 € 

Factor de gestió  16.459,46 € 

Projecte singular 25.000,00 € 

Total 124.395,22 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
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quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal de l’Anoia, pel 

que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada, s’evidencia el següent: 
 

Revisada la justificació del factor de gestió es comprova que no s'ha complert amb 
els factors de reunions tècnics, empreses TDS i empreses i serveis PIT. Vist que hi 
ha escreixos en els indicadors de reunions sector privat i formacions es procedeix a 
la compensació entre factors, l'únic factor que no es pot compensar és el 
d'empreses TDS ja que no arriben a complir amb el mínim del 75 %.  

 
Per tot això, cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de gestió en 652,17 € passant 
de 16.459,46 € a 15.807,29 €. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 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 
Presidencia 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de sis-cents cinquanta-dos euros amb disset cèntims 
(652,17 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 174/20) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, de vigència fins 
el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació anual de 2020 en la quantitat 
de cent vint-i-tres mil set-cents quaranta-tres euros amb cinc cèntims (123.743,05 €) 
d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. REDUIR l’import de 652,17 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000708) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901474), del 
vigent pressupost de la corporació.  
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Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 174/20) 
per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 
amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal de l’Anoia.” 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 2.623,50 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Bages, formalitzat en data 14 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020055).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

171/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 14 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, de vigència 
fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  105.218,13 € 

Factor de gestió    22.990,16 € 

Projecte singular   25.000,00 € 

Total 153.208,29 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada per Consell Comarcal del Bages, pel 

que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada la documentació, s’evidencia que no 
han complert amb el factor: Empreses TDS. Com que aquest factor tenia assignat 
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un import unitari, cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de gestió en 
2.608,70  € passant de 22.990,16 € a 20.381,46 €.  

 
En quant al projecte singular només han justificat per import de 24.985,20 € per tant 
caldrà tramitar la minoració de l’aportació fixada en 2.623,50 € dels quals 
2.608,70 € corresponen al factor de gestió i 14,80 € al projecte singular. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Vist 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 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, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de dos mil sis-cents vint-i-tres euros amb cinquanta 
cèntims (2.623,50 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 171/20) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 14 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i Consell Comarcal del Bages, de vigència fins el 
31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació anual de 2020 en la quantitat de 
cent cinquanta mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb setanta-nou cèntims 
(150.584,79 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon. REDUIR l’import de 2.623,50 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000705) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901471), del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 171/20) 

per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 

amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages.” 
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51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i vigent 
fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020057).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

173/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  111.607,17 € 

Factor de gestió    24.689,28 € 

Projecte singular    25.000,00 € 

Total 161.296,45 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Vallès 

Occidental, pel que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada, s’evidencia el 
següent: 

 
Revisada la justificació del factor de gestió es comprova que no s'ha complert amb 
els factors de reunions tècnics, empreses TDS i empreses i serveis PIT. Vist que hi 
ha escreixos en els indicadors de reunions sector privat, formacions i empreses i 
serveis Biosphere es procedeix a la compensació entre factors, l'únic factor que no 
es pot compensar és el d'empreses TDS ja que no s’arriba a complir amb el mínim 
del 75 %.  
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Per tot això, cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de gestió en 652,17 € passant 
de 24.689,28 € a 24.037,11 €. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 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 
Presidencia 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de sis-cents cinquanta-dos euros amb disset cèntims 
(652,17 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 173/20) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació anual de 2020 en 
la quantitat de cent seixanta mil sis-cents quaranta-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims 
(160.644,28 €) d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon. REDUIR l’import de 652,17 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000707) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901472), del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 173/20) 
per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 
amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental.” 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 1.304,35 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
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deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i vigent fins 
el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020053).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

169/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  102.196,79 € 

Factor de gestió    22.177,62 € 

Projecte singular   15.000,00 € 

Total 139.374,41 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, pel que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada la documentació, 
s’evidencia que no han complert amb el factor: Empreses TDS. Com que aquest 
factor tenia assignat un import unitari, cal reduir en 1.304,35 € l’import fixat 
inicialment pel factor de gestió passant de 22.177,62 € a 20.873.27 €. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Vist 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 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 
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Presidència 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de mil tres-cents quatre euros amb trenta-cinc cèntims 
(1.304,35 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 169/20) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació anual de 2020 en 
la quantitat de cent trenta-vuit mil setanta euros amb sis cèntims (138.070,06 €), 
d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. REDUIR l’import de 1.304,35 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000703) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901470), del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 169/20) 

per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 

amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 1.304,36 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020052).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

168/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
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2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia  111.607,17 € 

Factor de gestió    39.305,77 € 

Projecte singular   25.000,00 € 

Total 175.912,94 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 
 

3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, pel que fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada la documentació, 
s’evidencia que no han complert amb el factor: Empreses TDS. Com que aquest 
factor tenia assignat un import unitari, cal reduir en 1.304,36 € l’import fixat 
inicialment pel factor de gestió passant de 39.305,77 € a 38.001,41 €. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Vist 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 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, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de mil tres-cents quatre euros amb trenta-sis cèntims 
(1.304,36 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 168/20) per fer front a les 
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obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació anual de 2020 en 
la quantitat de cent setanta-quatre mil sis-cents vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims 
(174.608,58 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del present 
acord. 
 

Segon. REDUIR l’import de 1.304,36 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000702) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901487) del 
vigent pressupost de la corporació.  
 

Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 168/20) 
per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 
amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 

Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.” 
 

54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 6.652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per 
la promoció dels municipis del Moianès, formalitzat en data 10 de gener de 2020 i 
vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020061).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 
176/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels municipis 
del Moianès, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 

2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 
distribuïts en els conceptes següents:  

 

Concepte Import 

Factor de garantia  57.175,35 € 

Factor de gestió  18.714,29 € 

Projecte singular 25.000,00 € 

Total 100.889,64 € 
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El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consorci per la promoció dels 

municipis del Moianès, pel que fa al “Factor de gestió”, un cop revisada la 
documentació presentada, s’evidencia el següent: 

 
Revisada la justificació del factor de gestió es comprova que no s'ha complert amb 
els factors reunions sector privat, empreses TDS, Empreses i serveis Biosphere i 
Distinció comarcal Biosphere. Vist que hi ha escreixos en els indicadors de reunions 
sector privat i formacions es procedeix a la compensació entre factors, a excepció 
dels factors d'empreses TDS i distinció comarcal Biosphere, ja que no es pot 
compensar al no arribar a complir amb el mínim del 75 %.  
 
Per tot això, cal reduir l’import fixat inicialment pel factor de gestió en 6.652,17 € 
passant de 18.714,29 € a 12.062,12 €. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Vist 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 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 
Presidencia 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de sis mil sis-cents cinquanta-dos euros amb disset 
cèntims (6.652,17 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 176/20) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès, de vigència fins el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació anual 
de 2020 en la quantitat de noranta-quatre mil dos-cents trenta-set euros amb quaranta-
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set cèntims (94.237,47 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del 
present acord. 
 
Segon. REDUIR l’import de 6.652,17 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000710) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901478), del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 176/20) 
per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 
amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès.” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 6.521,74 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal d’Osona, formalitzat en data 20 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020051).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

167/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 20 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, de vigència 
fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia   99.175,46 € 

Factor de gestió    30.905,01 € 

Projecte singular   25.000,00 € 

Total 155.080,47 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
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evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. Vist que en la darrera justificació presentada pel Consell Comarcal d’Osona, pel que 

fa al “Factor de gestió”, i un cop revisada la documentació, s’evidencia que no ha 
complert amb el factor: Empreses TDS. Com que aquest factor tenia assignat un 
import unitari cal reduir l’import en 6.521,74 € passant de 30.905,01 € a 
24.383,27 €. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 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 
Presidencia 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. REDUIR en la quantitat de sis mil cinc-cents vint-i-un euros amb setanta-
quatre cèntims (6.521,74 €) l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 167/20) per fer 
front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 20 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2023, quedant fixada l’aportació anual de 2020 en 
la quantitat de cent quaranta-vuit mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb setanta-tres 
cèntims (148.558,73 €), d’acord amb els termes establerts a la part expositiva del 
present acord. 
 
Segon. REDUIR l’import de 6.521,74 € autoritzat i disposat (operació número 
2003000701) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500, de l’import total 
concedit, mitjançant el corresponent ajustament de valor negatiu (2103901469), del 
vigent pressupost de la corporació.  
 
Tercer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 167/20) 
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per fer front a les obligacions que deriven de l’esmentat Contracte Programa, d’acord 
amb els termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal d’Osona.” 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa, formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès i vigent 
fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/20060).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

175/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 

distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia    85.957,10 € 

Factor de gestió    30.658,28 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 136.615,38 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 
 

3. El Consorci de Promoció Turística del Penedès ha presentat les justificacions dels 
conceptes abans esmentats i ha justificat per la totalitat de l’import atorgat per a 
l’any 2020, un cop han estat verificades les justificacions presentades, es dona per 
tancada l’aportació corresponent a l’any 2020. 
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Fonaments de dret 
 

1. Vist 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 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 
Presidencia 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 175/20) 
per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 
10 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès, vigent fins el 31/12/2023, d’acord amb els termes establerts a la 
part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística del 
Penedès.” 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa, formalitzat en data 27 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i 
vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/20062).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 

177/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 
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2. El dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020 
distribuïts en els conceptes següents:  

 

Concepte Import 

Factor de garantia   111.607,17 € 

Factor de gestió    43.537,65 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 175.144,82 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per a cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual. Es podrà 
donar una compensació entre els diferents indicadors del factor de gestió, sempre i 
quan s’hagi acomplert l’indicador concret en un 75 % i es produeixin escreixos en 
altres indicadors de gestió. 

 
3. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha presentat les 

justificacions dels conceptes abans esmentats i ha justificat per la totalitat de 
l’import atorgat per a l’any 2020, un cop han estat verificades les justificacions 
presentades quant al Factor de Gestió, s’observa que no s'han complert els factors 
de empreses TDS i empreses i serveis Biosphere, però en canvi hi ha un escreix en 
els factors de reunions amb el sector privat i formacions i s’ha procedit a la 
compensació entre factors, tal com estableix el dictamen, per tant, es dona per 
tancada l’aportació corresponent a l’any 2020. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist 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 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 
Presidencia 7785/21 de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Procedir al tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020 aprovada per 
acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acord núm. 177/20) 
per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 
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27 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, vigent fins el 31/12/2023, d’acord amb els termes 
establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.” 
 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva parcial dels ajuts atorgats en el marc del fons de 
prestació “Suport a la digitalització dels mercats municipals”, del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 30 
d’abril de 2021 (Exp. núm. 2020/9085).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant, 
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos (AJG 5/2020). 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juliol de 2020, 

va aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg 2020 i va autoritzar la 
despesa a destinar-hi (AJG 296/20). 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, 

va aprovar les concessions del fons de prestació “Suport a la digitalització dels 
mercats municipals” del Catàleg 2020 (AJG 380/20). 

 
4. Per Decret de la Presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 

Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, núm. 5691/21, de 31 de maig de 
2021, es va aprovar la liquidació provisional parcial dels ajuts atorgats en el marc 
del fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats municipals” del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 30 
d’abril de 2021. Així mateix, es va habilitar un període d’audiència de quinze dies 
hàbils, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, realitzada el 4 de 
juny de 2021, per tal que els ens requerits presentessin la justificació pendent i/o 
al·leguessin el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació de l’ajut i se sol·licitaria el reintegrament de l’import pagat 
per avançat i no justificat. 
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5. Durant el període d’audiència, els Ajuntaments de Granollers i Sitges han presentat 
les justificacions següents: 

 

Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import 
pendent 

de 
justificar 

(EUR) 

Ajuntament 
de Granollers 

P0809500B 

Suport a la 
digitalització 
dels mercats 
municipals 

20/Y/292961 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 

Suport a la 
digitalització 
dels mercats 
municipals 

20/Y/292930 15.000,00 15.000,00 2.788,57 12.211,43 

 
La resta d’ens locals requerits no han presentat la justificació pendent. 

 
6. El període d’audiència va finalitzar el 28 de juny de 2021. En conseqüència, i a 

l’empara del que preveu l’acord 4.5 del dictamen de referència (AJG 380/20), escau 
promoure la liquidació definitiva parcial dels fons de prestació amb termini de 
justificació fins el 30 d’abril de 2021. 

 
7. S’assenyala que l’acceptació de les renúncies i l’aprovació de les revocacions 

comporten el corresponent reintegrament dels imports pagats per avançat. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’aprovació de la liquidació definitiva, quan comporta revocació de recursos és 

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la Refosa 
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (en endavant, 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 31.05.2021, i núm. 7785/21, de 13 de 
juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 

 
2. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, en relació amb les renúncies presentades i els 
efectes comptables que d’aquestes es deriven en relació amb la liquidació. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva parcial dels ajuts atorgats en el marc del 
fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats municipals” del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 30 d’abril de 
2021 i, en conseqüència, acceptar les justificacions i les renúncies i aprovar les 
revocacions que s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les justificacions presentades pels Ajuntaments de Granollers i 
Sitges en el marc del fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats 
municipals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 que s’assenyalen 
en l’apartat 5è de la part expositiva del present dictamen. 
 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies totals o parcials dels ajuts atorgats en el marc del 
fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats municipals” del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 que es detallen en l’Annex 1, que forma part 
del present dictamen. 
 
Quart. APROVAR les revocacions totals o parcials dels ajuts atorgats en el marc del 
fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats municipals” del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 que es detallen en l’Annex 1, que forma part 
del present dictamen. 
 
Cinquè. REDUIR les disposicions de la despesa aprovades en data 30 de juliol de 
2020 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 380/20, pels 
imports que es detallen a l’Annex 1, que forma part del present dictamen, i com a 
conseqüència de les renúncies acceptades i les revocacions aprovades en els acords 
anteriors,  
 
Sisè. REDUIR l’autorització de despesa aprovada en data 9 de juliol de 2020 per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 296/20, segons el 
detall que s’indica en el present acord, tot condicionant-ho a la regularització 
comptable aprovada a l’acord anterior: 
 

Aplicació pressupostària 2021 Import (EUR) 

G/30300/43100/46280 105.564,59 

Total 105.564,59 

 
Setè. SOL·LICITAR el reintegrament dels ajuts corresponents que es detallen en 
l’Annex 1, que forma part del present dictamen, i establir que: 
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a) Es disposa d’un mes a comptar des de la notificació del present acord per 
efectuar el reintegrament mitjançant transferència bancària als comptes ES33 
0182 6035 44 0201609428 (BBVA) o ES09 2100 3000 162500040345 
(Caixabank) de la Diputació de Barcelona.  

 
b) Transcorregut el termini anterior, sense haver procedit a la transferència, el 

reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari o de 
qualsevol altre import que la Diputació de Barcelona pugui tenir pendent de 
pagament a favor de l’ens deutor. 

 
Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats. 
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Annex 1 al dictamen que aprova la liquidació definitiva parcial dels ajuts atorgats en el marc del fons de prestació “Suport a la digitalització dels 
mercats municipals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 30 d’abril de 2021 (AJG 380/20), 
accepta les renúncies i aprova les revocacions 
 

Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Aplicació 
pressupostària 2021 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Altres 
pagaments 

(EUR) 
Estat 

Import 
renúncia/revocació 

pendent de 
justificar (EUR) 

Import 
ajustament 

de valor 
negatiu, si 

escau 
(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292976 15.000,00 G/30300/43100/46280 - - Renúncia 15.000,00 15.000,00 2103900996 - 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292973 25.294,12 G/30300/43100/46280 25.294,12 - Revocació 7.866,12 - - 7.866,12 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

P0825200I 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292971 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Revocació 2.486,18 - - 2.486,18 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

P0803200E 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292970 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Renúncia 74,92 - - 74,92 

Ajuntament de 
Calella 

P0803500H 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292969 15.000,00 G/30300/43100/46280 - - Renúncia 15.000,00 15.000,00 2103900997 - 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292960 29.411,76 G/30300/43100/46280 29.411,76 - Renúncia 29.411,76 - - 29.411,76 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Aplicació 
pressupostària 2021 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Altres 
pagaments 

(EUR) 
Estat 

Import 
renúncia/revocació 

pendent de 
justificar (EUR) 

Import 
ajustament 

de valor 
negatiu, si 

escau 
(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292957 15.000,00 G/30300/43100/46280 - - Renúncia 15.000,00 15.000,00 2103900998 - 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292956 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Revocació 6.120,90 - - 6.120,90 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292954 15.000,00 G/30300/43100/46280 - - Revocació 564,59 564,59 2103900999 - 

Ajuntament de Molins 
de Rei 

P0812200D 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292951 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Renúncia 15.000,00 -- - 15.000,00 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292950 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Revocació 6.490,41 - - 6.490,41 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292945 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Revocació 964,00 - - 964,00 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

P0819300E 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292940 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Revocació 0,01 - - 0,01 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Aplicació 
pressupostària 2021 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Altres 
pagaments 

(EUR) 
Estat 

Import 
renúncia/revocació 

pendent de 
justificar (EUR) 

Import 
ajustament 

de valor 
negatiu, si 

escau 
(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 

P0821000G 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292936 15.000,00 G/30300/43100/46280 - - Renúncia 15.000,00 15.000,00 2103901000 - 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292931 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Revocació 56,50 - - 56,50 

Ajuntament de Sitges P0827000A 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292930 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Revocació 12.211,43 - - 12.211,43 

Ajuntament de Teià P0828100H 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292929 15.000,00 G/30300/43100/46280 - - Renúncia 15.000,00 15.000,00 2103901001 - 

Ajuntament de Vic P0829900J 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292926 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Revocació 43,86 - - 43,86 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292924 17.058,82 G/30300/43100/46280 17.058,82 - Revocació 3.172,66 - - 3.172,66 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí 

P0830300J 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292923 15.000,00 G/30300/43100/46280 - - Renúncia 15.000,00 15.000,00 2103901002 - 
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Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Aplicació 
pressupostària 2021 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Altres 
pagaments 

(EUR) 
Estat 

Import 
renúncia/revocació 

pendent de 
justificar (EUR) 

Import 
ajustament 

de valor 
negatiu, si 

escau 
(EUR) 

Operació 
comptable 

d'ajustament 
de valor 

negatiu, si 
escau 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292921 15.000,00 G/30300/43100/46280 - - Renúncia 15.000,00 15.000,00 2103901003 - 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292920 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00 - Renúncia 15.000,00 - - 15.000,00 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

P0814600C 

Suport a la 
digitalització 

dels 
mercats 

municipals 

20/Y/292948 15.000,00 G/30300/43100/46280 15.000,00  Renúncia 15.000,00 - - 15.000,00 

Total  105.564,59   
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ÀREA DE CULTURA 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar les 
al·legacions presentades per l'Associació Derechos en Acción, en el tràmit 
d'audiència de la revocació inicial en el marc de la convocatòria destinada a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural a realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/3910).- 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 
 
En data 12 de març de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats 
per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació 
de Barcelona durant l'any 2020, (número convocatòria 11733/2020), (registre d’acords 
128/2020). 
 
En data 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la modificació dels terminis de la convocatòria 11733/2020 restablint els 
terminis inicials fixats als articles 4 i 21 de la convocatòria (registre d’acords núm. 
389/2020). 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2020, (registre d’acords núm. 433/2020). 
 
En l’Acord de concessió de subvencions de data 17 de setembre de 2020 (registre 
d’acords 433/2020) figura l’atorgament, entre d’altres, de la subvenció següent: 
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 2020 

G43993914 Derechos en acción 
XVII festival de cinema i drets humans de 
Barcelona cicle presons i joves 

2.830 € 

 
En data 15 de juliol de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar (registre d’acords 453/2021) la revocació inicial de la subvenció abans 
esmentada i va concedir un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació de l’Acord, per què l’Associació presentés les 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

al·legacions que consideres oportunes, d’acord amb l’article 48 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per acord del 
Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 de maig de 2017).  
 
La notificació de l’Acord de Junta de Govern de data 15 de juliol de 2021 a l’Associació 
Derechos en acción es va practicar el dia 20 de juliol de 2021 a través de la plataforma 
ENOTUM. El termini d’audiència concedit en el mateix Acord va finalitzar el dia 10 
d’agost de 2021 (inclòs). 
 
El dia 10 d’agost de 2021 es va rebre a través del Gestor de Peticions (GEP) la 
documentació relativa a la justificació de la subvenció concedida, consistent en la 
següent documentació (5 documents): 
 

1. Compte justificatiu, 
2. Memòria tècnica, 
3. Factures i comprovants, 
4. Sol·licitud, 
5. Memoria-excel 
 

En data 15 d’octubre de 2021, la gerent de Serveis de Cultura emet informe valorant la 
documentació rebuda el dia 10 d’agost de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
L’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona 
(publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), relativa a la revocació de les subvencions 
concedides. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència, i que, 
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atès que la competència per a la revocació no està delegada, correspon al mateix 
òrgan que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. ESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació Derechos en Acción 
en base a l’informe tècnic emès per la gerent de Serveis de Cultura de data 15 
d’octubre de 2021 que es transcriu a continuació: 
 
“ 

Oficina/Servei/Àrea Gerència de Serveis de Cultura 

Codi de la convocatòria 2020/11733 
Núm. 
d’expedient 

2020/3910 

Nom de la convocatòria 
Finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats 
privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2020. 

Nom beneficiari Derechos en acción 
NIF ens local 
beneficiari 

G43993914 

Import total concedit 2.830 € 
Núm. operació 
comptable 

2003003034 / 31 

Import a pagar 2.400 € 
Import pagament 
avançat 

0 € 

 
Vista la documentació presentada per la seu electrònica de la Diputació de Barcelona per 
part de l’Associació Derechos en Acción en data 10/08/2021 (Id petició 144018), en resposta 
a la revocació inicial (aprovada per acord de Junta de Govern número 453, en sessió de 
data 15 de juliol de 2021) de la subvenció atorgada en el marc de la convocatòria 
11733/2020, i aprovada per Junta de Govern número 433 en sessió de data 17 de setembre 
de 2020, des del centre gestor es considera: 
 

 que la documentació s’ha presentat dins el termini d’audiència de 15 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, 

 

 que, d’acord amb la documentació lliurada, l’import de la subvenció s'ha destinat 
íntegrament a finançar l’actuació per a la qual fou concedida, 

 

 que l’entitat justifica que l’activitat subvencionada s’ha realitzat parcialment segons 
l’actuació aprovada, conseqüentment, la despesa total justificada és inferior al 
pressupost inicial presentat amb la sol·licitud, arran de les regulacions i mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19, motiu pel 
qual s’han aplicat a aquesta justificació les mesures aprovades en matèria de 
subvencions per fer front a les conseqüències derivades de la COVID-19, establertes al 
punt segon apartat 1 del Decret número 4573 de 18 de maig de 2020, 
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 que els documents presentats com a justificació de la subvenció que s’indiquen 
presenten les següents deficiències: 

 

- En el “Balanç econòmic final d’ingressos i despeses” del compte justificatiu relacionen 
com a “Personal” (persones integrades en l’estructura de l’entitat) un total de 
13.842,69 €, i com a contractació externa un total de 5.775,51 €. Aquestes xifres no 
coincideixen amb els imports desglossats declarats a la memòria econòmica 
justificativa del cost de l’activitat, on es relaciona amb nòmines (persones integrades 
en l’estructura de l’entitat) un total de 5.888,20 €, amb despeses de contractació 
externa un total de 13.720 €, un total de 400 € en despeses de comunicació i un total 
de 579,59 € en despeses d’una plataforma online. En resum, la totalitat de la despesa 
és la mateixa en els dos documents, però el desglossament/agrupament que se’n fa 
difereix un de l’altre. 

 

- Pel que fa al personal propi era una partida que no estava prevista en el pressupost 
de la sol·licitud però justifiquen que certes tasques de producció, direcció i 
comunicació, previstes inicialment amb contractació externa, es van haver d’assumir 
amb personal propi. 

 

- En la “Relació d'ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat” del compte 
justificatiu imputen a l’Ajuntament de Barcelona la quantitat de 13.842,69 €. Aquesta 
xifra és errònia ja que tant al balanç d’ingressos del compte justificatiu com a la 
memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, la quantitat imputada a 
l’Ajuntament de Barcelona és de 13.346,01 €. A més, la suma del total d’aquest 
apartat és errònia perquè hi relacionen els recursos propis, quan en aquest apartat no 
s’han de sumar. 

 

- Pel que fa a l’import de la subvenció de la Diputació de Barcelona, a totes les 
caselles, tant del document del compte justificatiu com del document memòria 
econòmica justificativa del cost de l’activitat, posen que és de 2.400 €, quantitat que 
també imputen a la Diputació a la memòria econòmica justificativa del cost de 
l’activitat. La subvenció que va atorgar la Diputació a aquesta entitat va ser de 
2.830 €. 

 

- La base 4 de la convocatòria regula que les subvencions concedides, s’hauran de 
destinar a finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2020. En la memòria de l’actuació inclosa en el compte 
justificatiu, l’entitat declara que el festival es va celebrar de l’1 de desembre de 2020 
al 5 de març de 2021 i que van haver de fer aquesta adaptació per pal·liar els efectes 
prohibitius de la celebració d’activitats presencials degut a l’emergència sanitària 
generada per la COVID-19. De totes maneres la relació de despeses relacionada en 
la memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, només s’han relacionat 
despeses de l’any 2020. 

 
Vistos els punts anteriors, i tenint en consideració que hi ha els errors materials esmentats, 
però que l’import justificat i l’import imputat són correctes i que tant el compte justificatiu, 
com la memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat inclou els conceptes demanats, 
des d’aquest centre gestor es considera: 
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 estimar les al·legacions, acceptar la justificació i procedir al pagament parcial de dos mil 
quatre-cents euros (2.400 €), 

 

 revocar definitivament l’import de la resta de la subvenció atorgada (quatre-cents trenta 
euros).” 

 
Segon. REVOCAR definitivament de manera parcial l’ajut següent concedit per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2020: 
 

Entitat NIF Projecte 
Import 

concedit 
Import 

justificat 
Saldo sobrant 

no justificat 

Ass. Derechos 
en acción 

G43993914 
XVII festival de cinema i 
drets humans de Barcelona 
cicle presons i joves 

2.830 € 2.400 € 430 € 

 
Tercer. REDUIR la despesa disposada per un import total de quatre-cents trenta euros 
(430.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901 del 
pressupost de l’anualitat 2021 mitjançant l’ajustament de valor número 2103901571.  
 
Quart. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovada per Acord de Junta 
de Govern núm. 128 de data 12 de març de 2020 que va aprovar la convocatòria amb 
l’objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2020, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Disminuir la quantia en quatre-cents trenta euros (430.- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901 del pressupost de l’anualitat 2021 
tot condicionant-lo a l’aprovació de l’ajustament comptable aprovat a l’acord 
anterior. 

 
Cinquè. COMUNICAR la revocació definitiva de manera parcial d’aquesta subvenció a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present Acord a l’Associació Derechos en Acción per al seu 
coneixement i efectes.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Privada Apadis Les 
Franqueses, com a fundació absorbida, per la Fundació Privada Vallès Oriental 
per Disminuïts Psíquics, com a fundació absorbent, i del canvi de denominació 
de la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics que, d'ara en 
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endavant, serà Fundació Privada Vallès Oriental per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual (Exp. núm. 2021/2193).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, 
que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29 de juliol de 

2021, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202120205120012303) per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre 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, per a l’any 2021.  

 
2. En virtut de la resolució esmentada, es va concedir una subvenció a la Fundació 

Privada Apadis Les Franqueses, amb NIF G63808760, per un import de 10.107,70.-
€ i per al desenvolupament del projecte “Formació pel desenvolupament de 
l'autonomia personal, l'empoderament i la millora de les habilitats de les persones 
amb discapacitat i/o trastorn mental”.  

 
3. En data 11 de setembre de 2021, la Fundació Privada Apadis Les Franqueses i la 

Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics, comuniquen, mitjançat 
escrit, subscrit en data 10 de setembre de 2021, i adreçat al gerent dels Serveis de 
Benestar Social, que les dues entitats estan en procés de fusió, la qual cosa implica 
la subrogació per part de la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts 
Psíquics, de tots els béns, drets i obligacions que tenia contrets APADIS. 

 
4. Atès que la Fundació Privada Apadis Les Franqueses ha estat beneficiària d'una 

subvenció, la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics sol·licita la 
subrogació dels drets de cobrament, ja que, com a entitat conjunta, continuarem 
desenvolupant tots els projectes en curs. 

 
5. La Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics presenta sol·licitud en 

data 11 de setembre de 2021, aportant l’escriptura de fusió per absorció, de data 8 
de setembre de 2021, protocol núm. 1643, atorgada davant del Sr. José Luís Criado 
Barragán, notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya. 

 
6. En virtut d’aquesta escriptura, la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts 

Psíquics, amb NIF G60249737 absorbeix pel procediment de fusió a la Fundació 
Privada Apadis Les Franqueses, amb NIF G63808760. 

 
7. L’atorgament de l’escriptura esmentada equival al traspàs o transmissió en bloc, 

amb successió universal, i entrega, de tots i cadascun dels elements de l’actiu i del 
passiu de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses a la Fundació Privada Vallès 
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Oriental per Disminuïts Psíquics i, amb això, la transmissió de la propietat o 
titularitat de domini de tots els drets o béns, corporals i incorporals, mobles o 
immobles i relacions contractuals, així com la transmissió de la titularitat passiva, 
com a obligats deutors de tots els elements de passiu transmesos. 

 
8. Per resolució de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 8 d’octubre de 
2021, s’aprovà l’acord de fusió de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses 
(fundació absorbida), i la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics 
(fundació absorbent), i la dissolució, sense liquidació, de la Fundació Privada 
Apadis Les Franqueses (fundació absorbida) i la transmissió en bloc del seu 
patrimoni a la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics (fundació 
absorbent). 

 
9. Així mateix, a la mateixa resolució de data 8 d’octubre de 2021, s’aprovà la 

modificació dels estatuts de la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts 
Psíquics, que en endavant es denominarà Fundació Privada Vallès Oriental per a 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual. 

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

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Privada 
Apadis Les Franqueses (fundació absorbida), per la Fundació Privada Vallès Oriental 
per Disminuïts Psíquics, com a fundació absorbent, que adquirirà, per successió 
universal, la totalitat dels drets i obligacions que integren el patrimoni de la fundació 
absorbida, segons es fa constar a la resolució de la Direcció General de Dret, Entitats 
Jurídiques i Mediació, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 
data 8 d’octubre de 2021, per la qual s’aprova la fusió i s’inscriu en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya, a efectes del pagament de la subvenció 
atorgada a la Fundació Privada Apadis Les Franqueses, en el marc de la convocatòria 
de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 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, per a l’any 2021. 
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Segon. PRENDRE coneixement del canvi de denominació de Fundació Privada Vallès 
Oriental per Disminuïts Psíquics que, d’ara en endavant, serà Fundació Privada Vallès 
Oriental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, segons es fa constar a la 
resolució de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 8 d’octubre de 2021, per la 
qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada Vallès Oriental per 
Disminuïts Psíquics i s’inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer. ANUL·LAR la disposició de la despesa d’import 10.107,70.-€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901, efectuada a favor de la dissolta, 
Fundació Privada Apadis Les Franqueses, amb NIF G63808760. 
 
Quart. DISPOSAR la despesa d’import 10.107,70.- €, a favor de la Fundació Privada 
Vallès Oriental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb NIF G60249737, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901, del vigent pressupost 
de la corporació, condicionat a la regularització comptable aprovada en l’acord 
anterior. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Privada Vallès Oriental per a 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 
 
 
 
 
 
 


