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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
El 25 de novembre de 2021, a les 11 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte 
de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell número 187, de Barcelona), en sessió 
ordinària en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i 
amb l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora 
Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora 
Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-
CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), 
senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM) i Celestino Corbacho Chaves (Cs). 
 
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, el tresorer, senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis 
de secretaria-adjunt a la Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), els diputats senyors Xavier Garcia Albiol (PP) i Rubén Guijarro Palma 
(PSC-CP) i les diputades senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i Laura Pérez 
Castaño (ECG). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats (modificat 
parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2011), 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. 
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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 11 de novembre de 2021. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0021905). 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
3. PREMIÀ DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 146.193,16 €, a 
l'Ajuntament de Premià de Mar, per a finançar l'actuació local “2021/26001/8 
Obres plaça Oriol Martorell/Joan Font”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0020441). 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 145.200,00 €, a l'Ajuntament de 
Vacarisses, per a finançar l'actuació local “Projectes de reparcel·lació i 
d'urbanització del PAU Ventaiol,” al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0019786). 

 
Tresoreria 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació dels 

preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2022 
(Exp. núm. 2021/0000169). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals 
2020-2023, per un import de 339.016 € (Exp. núm. 2021/0016270). 
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7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un conveni interadministratiu entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci LOCALRET, pel qual la corporació encarrega al Consorci: d’una part, la 
realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de previsió de banda ampla 
al territori, estudis que tenen per destinataris 30 ajuntaments de la província de 
Barcelona, atorgats en el marc del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2021, i per l’altre, l’execució de projectes d’interès estratègic en 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de 
la demarcació de Barcelona, així com la minuta del conveni que s’adjunta (Exp. 
núm. 2021/16270). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers relatiu a les obres 
del projecte constructiu “Urbanització d’itineraris de vianants a la carretera BV-
1432 de connexió amb l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM Granollers” 
(Exp. núm. 2018/9074). 

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

del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-1435. PK 13+077 a 
13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells” (Exp. núm. 2018/8841). 

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

d’una errada material detectada en el redactat del Projecte constructiu 
d’Eixamplament del pont del PK 2+400 de la carretera BV-1005, conservant 
l'actual aparença de pedra. TM Veciana (Exp. núm. 2018/17129). 

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

projecte constructiu “Estabilització dels talussos i protecció dels vessants a la 
carretera BV-4022. TM Cercs - La Nou de Berguedà” (Exp. núm. 2021/0004251). 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció 
atorgada l’any 2020, en la convocatòria 20202019512001133 de concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments de la 
província de Barcelona destinades a finançar les despeses de transport escolar 
dins la campanya “Coneguem Els nostres parcs 2020”, a favor de l’Ajuntament 
de Súria, per un import de 325 € (Exp. núm. 2019/11350). 
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13. 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 d’explotacions 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, dins l’àmbit de la xarxa de parcs 
gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 2022, per un import de 
400.145,19 € (Exp. núm. 2021/5885). 

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

col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars 
de Montclús, per a la recollida i el tractament de residus en la zona inclosa dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 2021/20548). 

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

col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Montseny, per a la recollida i el tractament de residus en la zona inclosa dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 2021/20495). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, per 
un import de 19.605,17 € (Exp. núm. 2020/9938). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

concessió de les bestretes sol·licitades en el marc de la convocatòria núm. 
202120205120012303 de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, a favor d'entitats 
sense finalitat de lucre, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/2193). 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a 
l’atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per a l’any 2021 (Exp. núm. 2021/0003461). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de novembre de 2021.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 11 de novembre de 2021, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0021905).- 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: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes 
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al 
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mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el 
nomenament en qualsevol moment. 

 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament 
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 

 
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 

 
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de 
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació amb 
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport. 

 
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). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió 
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de 
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de 
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 
d’abril de 2020–, per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020, 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 26 de novembre de 2020 (acord núm. 581/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21), per la Junta de 
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Govern en sessió d’11 de març de 2021 (acord núm. 54/21), per la Junta de Govern en 
sessió de 25 de març de 2021 (acord núm. 92/21), per la Junta de Govern en sessió 
de 29 d’abril de 2021 (acord núm. 171/2021), per la Junta de Govern en sessió de 27 
de maig de 2021 (acord núm. 246/2021), per Decret urgent de la Presidència núm. 
6627/21, de 18 de juny, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 346/21, 
adoptat en sessió de 30 de juny de 2021–, per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
juny de 2021 (acord núm. 345/21), per la Junta de Govern en sessió de 15 de juliol de 
2021 (acord núm. 417/21), per la Junta de Govern en sessió de 29 de juliol de 2021 
(acord núm. 457/21) i per la Junta de Govern en sessió d’11 de novembre de 2021 
(acord núm. 659/21). 
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, donades les 
reestructuracions que s’han produït en l’Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la 
Diputació de Barcelona, és procedent modificar la representació de la corporació en 
els Consells de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona, Mataró, Rubí i 
Terrassa, així com en el Consell Català de l'Esport i en la Comissió Assessora del 
Pla director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya. Altrament, 
també per raons organitzatives, es considera pertinent modificar la representació de la 
corporació en el Consell Català de Cogestió Marítima. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en els ens i en els 
termes següents: 
 
A).- Consell de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Plana Arrasa, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant de la Diputació de Barcelona en el Plenari i en la Comissió 
Permanent del Consell de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona, i 
designar la Sra. Francesca Alaminos Escoz per substituir-lo en aquesta 
representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Neus Gómez Mataran, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant suplent del Sr. Jordi Plana Arrasa en el Plenari i en la 
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de la Ciutat de 
Barcelona, i designar-la com a suplent de la Sra. Francesca Alaminos Escoz en 
aquests mateixos òrgans. 
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3.- Deixar sense efecte les designacions del Sr. Javier Villamayor Caamaño i de la 
Sra. Cristina Pardo Miguel, efectuades per acord de la Junta de Govern adoptat en 
sessió de data 13 de febrer de 2020 (AJG 37/20), com a representants de la Diputació 
de Barcelona en la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional 
de la Ciutat de Barcelona, atesa la reducció dels representants que corresponen a 
aquesta corporació en aquest òrgan, operada per la modificació del Reglament del 
Consell (BOPB 19.01.21), i la necessitat de pertinença d’aquests representants a la 
Gerència dels Serveis d’Educació. 
 
4.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació 
Professional de la Ciutat de Barcelona resta de la manera següent: 
 

Primer.- Les persones, titulars i suplents, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona com a vocals en el Plenari del Consell de la Formació Professional de la 
Ciutat de Barcelona, d’acord amb l’article 9.1, apartats x) i y), del Reglament del 
Consell, i que poden tenir o no la condició de diputat/ada, són: 
 
1.- Titular: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis d’Educació. 
S.1 Suplent. Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació. 
 
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 
S.2. Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball. 
 
Segon.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona com a vocals en la Comissió Permanent del Consell de la Formació 
Professional de la Ciutat de Barcelona, d’acord amb l’article 13.1, apartat w), del 
Reglament del Consell, i que poden tenir o no la condició de diputat/ada, són: 
 
- Titular: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis d’Educació. 
- Suplent: Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació. 

 
B).- Consell de la Formació Professional de Mataró 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Plana Arrasa, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de la 
Formació Professional de Mataró i designar la Sra. Francesca Alaminos Escoz 
per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació Professional de Mataró 
resta de la manera següent: 
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Únic.- La persona que es proposa a la l’Alcaldia de l’Ajuntament de Mataró, d’acord 
amb l’art. 8.1 del Reglament de funcionament del Consell, i a proposta del 
Diputat/ada Delegat/ada d’Educació, per representar la Diputació de Barcelona com 
a vocal en el Consell de la Formació Professional de Mataró, és la Sra. Francesca 
Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis d’Educació, adscrita a l’Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut. 

 
C).- Consell de la Formació Professional de Rubí 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Plana Arrasa, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en el Plenari i en la 
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Rubí, i designar 
la Sra. Francesca Alaminos Escoz per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sra. Neus Gómez Mataran, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant suplent del Sr. Jordi Plana Arrasa en el Plenari i en la 
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Rubí, i designar-
la com a suplent de la Sra. Francesca Alaminos Escoz en aquests mateixos òrgans. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació 
Professional de Rubí resta de la manera següent: 
 

Únic.- Les persones proposades a la Presidència del Consell, d’acord amb l’art. 7 
dels Estatuts, per representar a la Diputació de Barcelona en el òrgans de govern 
del Consell de la Formació professional de Rubí, les quals poden tenir o no la 
condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 8.i) i 11.d) i e) dels Estatuts del 
Consell, dels àmbits d’Educació i de Promoció Econòmica, són: 
 
a) Plenari (art. 8 estatuts) 

 
1. Titular Educació: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis 
d’Educació. 
 
S.1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació. 
 
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball. 
 
b) Comissió Permanent (art. 11 estatuts) 
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1. Titular Educació: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis 
d’Educació. 
 
S. 1 Suplent Educació: Sr. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació. 
 
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball. 

 
D).- Consell de la Formació Professional de Terrassa  
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en el Plenari del 
Consell de la Formació Professional de Terrassa, i designar el Sr. Josep Monràs 
Galindo per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Plana i Arrasa, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Plenari i en la 
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Terrassa, i 
designar la Sra. Francesca Alaminos Escoz per substituir-lo en aquesta 
representació. 
 
3.- Deixar sense efecte la designació del Sra. Neus Gómez Mataran, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant suplent del Sr. Jordi Plana Arrasa en la Comissió 
Permanent del Consell de la Formació Professional de Terrassa, i designar-la 
com a suplent de la Sra. Francesca Alaminos Escoz en aquest mateix òrgan. 
 
4.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació 
Professional de Terrassa resta de la manera següent: 
 

Únic.- Les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona en el 
òrgans de govern del Consell de la Formació professional de Terrassa, les quals 
poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 5 i 8 del 
Reglament d’Organització i Funcionament del Consell, dels àmbits d’Educació i de 
Promoció Econòmica, són: 
 
a) Plenari (art. 5 Reglament) 
 

- Titular: Sr. Josep Monràs Galindo, President de l'Àrea d'Educació, Esports i 
Joventut. 
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- Suplent: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis d’Educació. 
 

b) Comissió Permanent (art. 8 Reglament) 
 
1. Titular Educació: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis 
d’Educació. 
 
S.1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació. 
 
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball. 

 
E).- Consell Català de Cogestió Marítima 
 
1.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Abigail Garrido Tinta, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 11 de novembre de 2021 (AJG 
659/21), com a vocal de la Diputació de Barcelona en el Ple del Consell Català de 
Cogestió Marítima, i designar la Sra. Eva María Menor Cantador per substituir-la en 
aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consell Català de Cogestió Marítima resta de la 
manera següent: 
 

Únic.- La vocal de la Diputació de Barcelona en el Ple del Consell Català de 
Cogestió Marítima, d’acord amb l’article 4.1.e) del Decret del Govern de la 
Generalitat de Catalunya núm. 321/2021, de 20 de juliol (DOGC núm. 8463 de data 
22.07.2021), el/la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, és la persona 
següent: 

 
- Sra. Eva María Menor Cantador, Presidenta de l'Àrea de Desenvolupament 

Econòmic, Turisme i Comerç. 
 
F).- Consell Català de l'Esport (Organisme Autònom Generalitat de Catalunya) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Cavero Buscató, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a vocal suplent de la Diputació de Barcelona en la Comissió Directiva de 
l’Organisme Autònom Consell Català de l’Esport, i designar el Sr. Santiago 
Sarraute Sainz per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Consell Català de l’Esport 
resta de la manera següent: 
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Primer. La persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona a 
l’Organisme Autònom Consell Català de l’Esport, com a vocal en la Comissió 
Directiva, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 
5.1.d) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el 
funcionament del Consell Català de l’Esport és: 
 
- Sr. David Escudé Rodríguez, Diputat delegat d’Esports. 
 
Segon. El Sr. Santiago Sarraute Sainz, Gerent dels Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, substituirà el Sr. Escudé, davant absència o impossibilitat 
d’assistir, en la representació que aquest ostenta en la Comissió Directiva del 
Consell Català de l’Esport.  

 
G).- Comissió Assessora del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Cavero Buscató, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de 
Catalunya, i designar el Sr. Santiago Sarraute Sainz per substituir-lo en aquesta 
representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Assessora del Pla Director 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya resta de la manera següent: 
 

Primer. Els dos representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya, 
com a vocals en el Ple de la Comissió, d’acord amb l’article 5.1.a) de l’Ordre 
PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC 4338 de 8.3.2005), de creació de la Comissió 
Assessora, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, són: 
 
1. Sr. David Escudé Rodríguez 
2. Sr. Santiago Sarraute Sainz 
 
Segon. Es proposa a la Presidència de la Comissió que el Sr. Santiago Sarraute 
Sainz, Gerent dels Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, s’integri en el 
Grup Expert, regulat a l’art. 8 de l’esmentada Ordre. 

 
TERCER. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts ho prevegin altrament. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 146.193,16 €, a l'Ajuntament de Premià de Mar, per 
a finançar l'actuació local “2021/26001/8 Obres plaça Oriol Martorell/Joan Font”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020441).- 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 Premià de Mar va presentar en data 21 octubre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres plaça Oriol Martorell/Joan Font” 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 Premià de Mar 
Actuació:  “Obres plaça Oriol Martorell/Joan Font” 
Import crèdit:  146.193,16 EUR 
Interès:  0,00 % 
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Tipus d’interès implícit* -0,21 % 
Interessos implícits estimats  -1.548,99 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00096/2021 
* 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 quaranta-sis mil cent noranta-
tres euros amb setze cèntims (146.193,16 €) 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 Premià de Mar.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 145.200,00 €, a l'Ajuntament de Vacarisses, per a 
finançar l'actuació local “Projectes de reparcel·lació i d'urbanització del PAU 
Ventaiol,” al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0019786).- 
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 Vacarisses va presentar en data 13 octubre 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Projectes de reparcel·lació i d'urbanització del PAU 
Ventaioll” 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 
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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 Vacarisses 
Actuació:  “Projectes de reparcel·lació i d'urbanització 

del PAU Ventaiol” 
Import crèdit:  145.200,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,21 % 
Interessos implícits estimats  -1.538,46 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00095/2021 
* 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 quaranta-cinc mil dos-cents 
euros (145.200,00 €) 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 Vacarisses.” 
 
Tresoreria 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
dels preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 
2022 (Exp. núm. 2021/0000169).- 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 
 
Els diferents centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han 
fet arribar a la Tresoreria les respectives propostes amb les modificacions i 
actualitzacions que proposen incorporar en els preus públics que han de regir a partir 
de l’exercici 2022. 
 
Segons que resulta de les propostes rebudes, la major part dels preus públics es 
mantenen sense variacions, si bé en alguns casos s’incorporen noves prestacions, 
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se’n suprimeixen d’altres, es proposen increments o minoracions singulars de les 
contraprestacions en funció de l’evolució dels costos i dels ingressos. 
 
El present dictamen s’acompanya d’un Resum de les modificacions proposades en els 
preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de l’exercici 2022 i 
d’un Annex amb la relació actualitzada dels preus públics. 
 
Fonaments de dret 
 
Les memòries economicofinanceres i els informes amb els càlculs de cobertura 
respectius han estat formulats de conformitat amb allò que preveu l’article 20 de la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, i consten en l’expedient tramitat.  
 
Els preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència 
local, que s’estableixen o es modifiquen, cobreixen el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada, llevat quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic que aconsellen fixar-los per import inferior al cost del servei, conforme 
el que es preveu a l’article 44 del TRLRHL. 
 
Els articles 41 i 148 del TRLRHL faculten les diputacions provincials per a establir 
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRLRHL. 
 
Segons disposa l’article 47.1 del TRLHL, l’establiment dels preus públics correspon al 
Ple de la corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de 
Govern, conforme a l’article 23.2.b) de la LBRL. 
 
D’acord amb l’apartat 3.3.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 número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
de desembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per a 
l’establiment o la modificació de preus públics, el que inclou els dels organismes 
autònoms quan no cobreixin el cost del servei o activitat, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, d’acord amb l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa 1/2020, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per 
formular i elevar aquesta proposta d’acord. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR l’establiment, supressió o modificació dels preus públics de la 
Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms que han de regir a partir de 
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l’1 de gener de 2022, tal com resulta de la relació continguda en l’Annex que 
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles del 41 al 47 i 148 del 
TRLRHL. 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords adoptats i 
la relació dels preus públics aprovats.” 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori”, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals 
2020-2023, per un import de 339.016 € (Exp. núm. 2021/0016270).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“1.  Antecedents 
 
1.1. 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). 

 
1.2. Entre els diferents recursos tècnics inclosos en l’esmentada convocatòria es 

troba l’anomenat Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, any 2021, 
el qual té per destinataris els Ajuntaments de fins a 50.000 habitants de la 
província de Barcelona. 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.  

 
1.3. En data 16 de setembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar l’acord núm. 533/21, pel qual s’amplià el termini per 
resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic Estudis per a la provisió 
de banda ampla al territori, en règim de concurrència competitiva, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, fins al 30 de novembre de 2021.  

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

objecte d’aquest dictamen i analitzades les presentades (un total de 35), s’ha 
elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a l’expedient i que conté 
l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i 
aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, específicament, els 
següents: 

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

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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.  

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

estats següents: 
 

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

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

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

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

 
1.6. En data 2 de novembre de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de Direcció de 

Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, 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. 

 
1.7. La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius no disposa de 

mitjans suficients per fer front a l’execució de les actuacions avantdites en un 
temps prudencial i amb qualitat suficient, raó per la qual s’haurà de fer per 
encàrrec al Consorci Localret, del qual la Diputació de Barcelona en forma part 
(conveni d’adhesió de data 02.10.14), com també als ajuntaments als quals se’ls 
concedeixen els recursos tècnics. L’encàrrec esmentat s’articularà mitjançant un 
conveni de cooperació horitzontal entre el Consorci Localret i la Diputació de 
Barcelona, del qual es donarà compte als respectius ajuntaments destinataris 
dels recursos tècnics concedits. 
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1.8. D’acord amb la Memòria justificativa aportada, el Consorci Localret disposa dels 
mitjans propis necessaris per a dur a terme la realització dels encàrrecs d’aquest 
conveni. Altrament, queda acreditada en l’expedient, la manca d’onerositat de les 
prestacions, en venir aquestes limitades al reemborsament dels costos reals de 
les actuacions realitzades, la qual cosa determina l’exclusió de l’aplicació de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de 26 de febrer 
de 2014 (LCSP), en no integrar el concepte de contracte definit a l’article 2.1 de 
l’esmentada Llei. 

 
2. Fonaments de dret 
 
2.1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 

2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, 
la qual ha estat transposada mitjançant la LCSP/2017, recull les previsions 
següents: 

 
a) Part expositiva, paràgraf 33: 

 
“Los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de manera conjunta sus 
servicios públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar una forma 
jurídica particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades 
relacionadas con la ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido 
asignadas a los poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas 
obligatorias o facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios 
conferidos a organismos específicos de Derecho público. Los servicios prestados por 
los distintos poderes participantes no han de ser necesariamente idénticos; también 
pueden ser complementarios. 
 
Los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos no han de estar 
sujetos a la aplicación de las normas establecidas en la presente Directiva, siempre 
que se hayan celebrado exclusivamente entre poderes adjudicadores, que la 
aplicación de dicha cooperación esté guiada únicamente por consideraciones de 
interés público y que ninguna empresa de servicios privada se encuentre en una 
situación ventajosa frente a sus competidores. 
 
Con el fin de cumplir esas condiciones, la cooperación debe estar basada en un 
concepto cooperador. Mientras se hayan contraído compromisos de contribuir a la 
ejecución cooperativa del servicio público de que se trate, no es necesario que todos 
los poderes participantes asuman la ejecución de las principales obligaciones 
contractuales. Además, la ejecución de la cooperación, incluidas todas las 
transferencias financieras entre los poderes adjudicadores participantes, debe 
únicamente regirse por consideraciones de interés público.” 
 

b) Articulat: 
 

“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación (...) 
 
6. Los acuerdos, las decisiones y los demás instrumentos jurídicos mediante los 
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cuales se organiza la transferencia de competencias y responsabilidades para 
desempeñar funciones públicas entre poderes adjudicadores o agrupaciones de los 
mismos y que no prevén que se dé una retribución por la ejecución de un contrato, se 
consideran un asunto de organización interna del Estado miembro de que se trate y, 
en ese sentido, en modo alguno se ven afectados por la presente Directiva.” 

 
“Artículo 12. Contratos públicos entre entidades del sector público (...) 
 
4. Un contrato celebrado exclusivamente entre dos o más poderes adjudicadores 
quedará fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva, cuando se cumplan 
todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 
a) que el contrato establezca o desarrolle una cooperación entre los poderes 

adjudicadores participantes con la finalidad de garantizar que los servicios 
públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que 
tienen en común; 

 
b) que el desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones 

relacionadas con el interés público, y 
 
c) que los poderes adjudicadores participantes realicen en el mercado abierto menos 

del 20 % de las actividades objeto de la cooperación.” 
 
2.2. L’article 31.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic (LCSP), disposa que: 
 
“Les entitats que pertanyen al sector públic poden cooperar entre si d’alguna de les 
formes següents, sense que el resultat d’aquesta cooperació es pugui qualificar de 
contractual:    (...) 
 
b) Mitjançant sistemes de cooperació horitzontal entre entitats que pertanyen al sector 
públic, amb la subscripció prèvia dels convenis corresponents, en les condicions i amb 
els límits que estableix l’apartat 1 de l’article 6.” 
 
Al seu torn, l’article 6.1 de la LCSP, disposa, quant a l’esmentada exclusió de 
l’aplicació de les seves disposicions, que restarà condicionada al compliment 
dels requisits següents: 
 

“a) Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, la qual es 
presumeix quan duguin a terme en el mercat obert un percentatge igual o superior al 
20 per cent de les activitats objecte de col·laboració (...). 
 
b) El conveni ha d’establir o desenvolupar una cooperació entre les entitats 
participants amb la finalitat de garantir que els serveis públics que els incumbeixen 
es presten de manera que s’aconsegueixin els objectius que tenen en comú.  
 
c) El desenvolupament de la cooperació s’ha de guiar únicament per consideracions 
relacionades amb l’interès públic.” 
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2.3. Els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP), regulen, respectivament, els convenis i els principis de 
les relacions interadministratives; i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, regulen els convenis de col·laboració. 

 
2.4. L’article 7 dels Estatuts del Consorci Localret disposa: 

 
“Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades. 
 
7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades 
per a la realització d’actuacions d’interès públic. 
 
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un 
conveni de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès 
públic que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts 
intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al 
reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades. 
 
7.3 El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 

2.5. Els sistemes de cooperació horitzontal entre organismes que pertanyen al 
sector públic han estat objecte de diversos pronunciaments jurisprudencials 
per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), els quals han 
tingut la corresponent projecció en la jurisprudència estatal. 

 
En aquest sentit, la sentència del TJUE de data 9 de juny de 2009 (assumpte C-
480/06) disposà en el seu paràgraf 47 que “el Derecho comunitario no impone en 
modo alguno a las autoridades públicas el uso de una forma jurídica particular 
para garantizar sus misiones de servicio público conjuntamente”.  
 
Més recentment, la sentència del TJUE de 28 de maig de 2020 (assumpte C-
796/18), afirma en el seu paràgraf 59 que “la cooperación entre entidades 
públicas puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución de 
los servicios y responsabilidades que hayan sido conferidas a los poderes 
adjudicadores participantes o que estos hayan asumido”, de la qual cosa es 
dedueix que “puede abarcar una actividad de apoyo a un servicio público, 
siempre que esa actividad de apoyo contribuya a la realización efectiva de la 
misión de servicio público objeto de la cooperación entre los poderes 
adjudicadores participantes”. 
 
Altrament, la sentència del TJUE de data 4 de juny de 2020 (assumpte C-
429/19), tot acotant les exigències de la cooperació horitzontal, afirma en el seu 
paràgraf 29 que “la participación conjunta de todas las partes del acuerdo de 
cooperación es indispensable para garantizar que los servicios públicos que les 
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incumben se prestan y que este requisito no puede considerarse cumplido 
cuando la única contribución de algunos cocontratantes se limite a un simple 
reembolso de gastos”, i afegeix en el seu paràgraf 30 que “si tal reembolso de 
gastos bastase por sí solo para considerar que existe una «cooperación», en el 
sentido del artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/24, no podría 
establecerse ninguna diferenciación entre tal «cooperación» y un «contrato 
público» que no está cubierto por la exclusión prevista en dicha disposición”. 
 
Finalment, quant a la projecció de la jurisprudència del TJUE en els òrgans 
jurisdiccionals estatals, la sentència núm. 114/2020, de 4 de març, del Tribunal 
Superior de Justícia d’Aragó, admet els sistemes de cooperació horitzontal en el 
marc de la prestació de serveis públics, tot introduint la possibilitat d’identificar, 
quan en la cooperació hi participen més de dos entitats públiques, “una doble 
línea o relación, la cooperación horizontal, que debe producirse entre el 
Ayuntamiento y el Consorcio, y una vertical, que debe producirse entre el 
Consorcio y GRHUSA (empresa pública mitjà propi del Consorci), debiendo por 
ello cumplirse las exigencias entre las dos primeras, cooperación horizontal, y 
entre la segunda y la tercera, vertical. Lo que no puede pretenderse es que se 
den, entre el ayuntamiento y GRHUSA las exigencias de la horizontal, 12.4 de la 
Directiva y la vertical, art. 12.1.” I tot això, amb el benentès que en el cas del 
conveni entre la Diputació, els ajuntaments destinataris dels recursos i Localret la 
cooperació es desenvolupa de manera horitzontal, per tal com aquest consorci 
no desplega la seva actuació a través de cap mitjà propi. 
 

2.6. L’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol) i els articles 25, 26, 31 i 36 de la LBRL, i 66 a 67, 71, 91 i 92 del 
TRLCat, fan referència a les competències atribuïdes als governs locals, 
ajuntaments i diputacions provincials. 

 
2.7. Els articles 36.1.b) i 55.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local (LBRL) i l’article 144.c) del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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 57 de la LBRL i 303 a 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, 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.  

 
2.8. Els articles 14 a 22 del règim regulador de la convocatòria del Catàleg 2021 del 

Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relatiu als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, 
estableixen el procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
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3. Acreditació del compliment dels requisits exigits a la normativa aplicable 
sobre la cooperació horitzontal  

 
D’acord amb els antecedents i la documentació que consta a l’expedient, queda 
acreditat el compliment dels requisits exigits a la normativa aplicable sobre la 
cooperació horitzontal, ateses les consideracions següents: 
 

a) La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret no tenen vocació de mercat 
per tal com desenvolupen les seves activitats en l’àmbit públic, i pel que fa 
concretament a la que és objecte d’aquest conveni i en particular pel que es 
refereix al Consorci, no intervé en el mercat obert en competència amb 
operadors privats, ja que només dona serveis als ens consorciats. Aquest 
mateix requisit de no tenir vocació de mercat el compleixen els municipis 
destinataris dels estudis de provisió de banda ampla al territori de l’any 2021.  

 
b) El conveni desenvolupa una cooperació entre les entitats participants amb la 

finalitat de garantir que els serveis públics que els incumbeixen, 
respectivament, es presten de manera que es puguin aconseguir els objectius 
que tenen en comú. Als efectes de formalitzar aquesta cooperació s’articula el 
present conveni entre la Diputació i el Consorci Localret, el qual es 
complementarà amb les corresponents addendes a subscriure per cadascun 
dels ajuntaments destinataris dels estudis corresponents de l’any 2021, per 
manifestar la seva conformitat. 

 
c) El desenvolupament de la cooperació entre les entitats participants es guia 

únicament per consideracions relacionades amb l’interès públic i en aquest 
sentit, s’ha de ressaltar que:  

 
c.1) Els ajuntaments i la Diputació actuen en l’exercici de les competències que 

tenen atribuïdes legalment (Estatut d’Autonomia de Catalunya/2016, art. 
84.2; LBRL, 25, 26 i 36, i TRLCat, 66 a 67, 71, 91 i 92).  

 
c.2) El Consorci Localret intervé per donar compliment als objectius i les 

funcions establertes als seus Estatuts abans detallats, amb el benentès 
que les transferències financeres que rep es contrauen, únicament i 
exclusivament, al reemborsament dels costos reals de les actuacions que 
haurà de realitzar en el marc del present conveni.  

 
d) Altrament, el conveni compleix amb els requisits exigits a l’art. 48.3 de la 

LRJSP atès que permetrà millorar l’eficiència de la gestió pública a partir de la 
implementació de banda ampla en els municipis destinataris, facilita la 
utilització conjunta de mitjans i serveis dels ens públics intervinents, 
contribueix a l’exercici de les activitats d’utilitat pública que hi desenvolupen i 
compleix la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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4. Competència de la Junta de Govern per a l’adopció de l’acord de concessió 
dels ajuts tècnics 

 
L’adopció d’aquest acord 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 endavant BOPB) en data 19 de 
desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic d’estudis per a la provisió de banda ampla al 
territori, 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: 
 

Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla al 

territori 
202110043640 21/Y/313000 6.386,00 € 78 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 
P0800200H 

Redacció projecte 
portada fibra òptica als 

nuclis urbans de 
Castellar i l'estació 

202110065748 21/Y/312998 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C 

Situació dels serveis de 
telecomunicacions en el 

municipi de Lluçà 
202110056426 21/Y/313005 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja P0823900F 

Estudi per la millora de 
la banda ampla a Sant 

Quirze Safaja 
202110024910 21/Y/313017 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 

Estudi per a la provisió 
de banda ampla al 

municipi de Fogars de 
Montclús 

202110026484 21/Y/313003 6.386,00 € 71 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
P0808500C 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a les 

Franqueses del Vallès 
202110063039 21/Y/313022 12.834,00 € 62 
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Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 

Estudi de desplegament 
i connectivitat que 

permeti a l'ajuntament 
planificar les 

infraestructures de 
telecomunicacions en el 
municipi, d'acord amb 

els interessos de 
connectivitat dels ens 
locals (equipaments 

públics, polígons 
industrials, elements 

que facilitin la 
implantació de serveis 
de ciutat intel·ligent, 

etc.). 

202110049903 21/Y/313013 16.058,00 € 62 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 

Memòria de estudis per 
a la provisió de banda 

ampla al territori de 
Tordera 

202110041887 21/Y/313020 11.284,00 € 62 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 

Estudi per a la provisió 
de banda ampla a totes 

les masies 
disseminades del 

municipi 

202110065076 21/Y/313004 7.874,00 € 58 

Ajuntament de la 
Llacuna P0810300D 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a la 

Llacuna 
202110060632 21/Y/313021 6.758,00 € 58 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla al 

territori 
202110065011 21/Y/313010 13.764,00 € 58 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al 
territori 

202110065832 21/Y/313015 8.618,00 € 58 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
P0825700H 

Estudi bàsic de 
desplegament i 

connectivitat de Santa 
Maria de Miralles 

202110059932 21/Y/313019 6.386,00 € 58 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà P0811600F 

Estudis de Provisió de 
Banda ampla al municipi 

de les Masies de 
Voltregà 

202110048705 21/Y/313023 9.734,00 € 56 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac P0812400J 

Estudi Comunicacions 
del Municipi de 

Montcada i Reixac 
202110066604 21/Y/313006 19.530,00 € 56 

Ajuntament de 
Montmajor P0813100E 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla a 

Montmajor 
202110064236 21/Y/313007 7.440,00 € 56 
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Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 

Estudi banda per a la 
provisió de banda ampla 

municipi de Montseny 
202110064098 21/Y/313008 7.440,00 € 56 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla a Sant 

Cebrià de Vallalta 
202110066448 21/Y/313012 9.734,00 € 56 

Ajuntament de 
Capolat P0804400J 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia mòbil 
al municipi de Capolat 

202110044618 21/Y/313002 13.578,00 € 55 

Ajuntament de 
Mura P0813800J Estudi per la provisió de 

banda ampla a Mura 202110036697 21/Y/313009 7.440,00 € 54 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Estudi per a la millora 
de la provisió de banda 

ampla al municipi 
202110064255 21/Y/313014 15.066,00 € 54 

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H 

Confecció estudi tècnic 
millora accés servis 

telecomunicacions de 
cobertura mòbil i dades 

2G, 3G i 4G 

202110010529 21/Y/312999 15.066,00 € 54 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
P0819500J 

Provisió de banda 
ampla per a la cobertura 

de la internet als 
polígons industrial de 
Santa Andreu de la 

Barca 

202110064492 21/Y/313011 19.220,00 € 52 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

Estudi desplegament i 
connectivitat per 

planificar les 
infraestructures de 
telecomunicacions 

202110064682 21/Y/313016 8.618,00 € 51 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 

Provisió banda ampla 
Polígon Industrial Can 
Castells de Canovelles 

202110025941 21/Y/313001 18.972,00 € 50 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia mòbil 

per a la millora de la 
provisió de banda ampla 

al municipi. 

202110066186 21/Y/313018 14.322,00 € 46 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 

Estudi de la cobertura 
mòbil real del municipi 

de Calldetenes 
202110040387 21/Y/313502 14.322,00 € 44 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 

Intercomunicació 
d'equipaments 

municipals 
202110065322 21/Y/313499 9.734,00 € 40 

Ajuntament de Teià P0828100H 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al 
territori de Teià 

202110054350 21/Y/313500 18.104,00 € 40 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F 

Estudi definició 
estratègia connectivitat 
xarxa videovigilància 

202110063799 21/Y/313501 12.028,00 € 40 
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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 com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació, en cas d’encàrrec extern. 
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. 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. RETENIR crèdit per un import de tres-cents trenta-nou mil setze euros 
(339.016,00 €) per fer front a les despeses d’execució de les actuacions a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 i d’acord amb el següent: 
 
- 94.924,48 EUR (noranta-quatre mil nou-cents vint-i-quatre euros amb quaranta-vuit 

cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2022.  

 
- 244.091,52 EUR (dos-cents quaranta-quatre mil noranta-un euros amb cinquanta-

dos cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2023. 

 
Cinquè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa i CONDICIONAR la seva 
efectivitat a l’aprovació dels pressupostos dels exercicis corresponents de la Diputació 
de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
 
Sisè ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import que es 
consigni en el conveni de cooperació horitzontal que es subscrigui amb el Consorci 
Localret i, en tot cas, per l’import de la seva liquidació, si ha variat. 
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Setè DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració: 
 

Ens  NIF Actuació Núm. Registre 
PMT 

Puntuació 
Total 

Ajuntament del Papiol P0815700J Estudi per a la provisió de banda 
ampla al Papiol 202110064065 35 

Ajuntament de Sant 
Esteve de 

Palautordera 
 P0820600E Estudis per a la provisió de banda 

ampla al territori 202110061964 32 

Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta P0819200G 

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

provisió de banda ampla al 
municipi 

202110055845 32 

 
Vuitè DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 

Ens  NIF Actuació Núm. Registre 
PMT Motiu 

Ajuntament de Mura P0813800J Estudi de desplegament i 
connectivitat a Mura 202110020576 Per duplicitat 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona P0823600B 

Estudi desplegament i connectivitat 
per planificar les infraestructures 

de telecomunicacions 
202110064430 Per duplicitat 

 
Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Desè. 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.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un conveni interadministratiu entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci LOCALRET, pel qual la corporació encarrega al Consorci: d’una part, la 
realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de previsió de banda ampla 
al territori, estudis que tenen per destinataris 30 ajuntaments de la província de 
Barcelona, atorgats en el marc del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2021, i per l’altre, l’execució de projectes d’interès estratègic en 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de 
la demarcació de Barcelona, així com la minuta del conveni que s’adjunta (Exp. 
núm. 2021/16270).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
1.1. El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot 
Catalunya, les quatre Diputacions, els Consells Comarcals, les entitats locals de 
caràcter territorial, juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de 
fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i 
la comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota 
mena d’administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el desplegament i 
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i 
l’administració electrònica. 
 
1.2. Constitueixen, entre d’altres, objectius del Consorci, segons es desprèn de les 
lletres a), b), d) i j) de l’article 8 dels seus Estatuts (DOGC núm. 6877, del 22.5.2015), 
els següents: 
 

“a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans. 
 
b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i 
iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions 
electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de 
la Comunicació. 

 
(...) 

 
d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés 
d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en 
cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés. 

 
(...) 

 
j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació 
amb el desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en 
general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.” 

 
1.3. La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i 
cooperació, ha de coordinar, donar suport i potenciar la utilització de les tecnologies de 
la informació i de la comunicació, i en el desenvolupament de les xarxes de 
comunicacions electròniques a tots els municipis de la demarcació provincial de 
Barcelona i, especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
1.4. Els municipis necessiten disposar d’unes xarxes de comunicació electròniques 
amb el màxim de funcionalitat possible, tot això per a la prestació dels seus serveis 
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públics i el desenvolupament eficient de la resta d’activitats que tenen atribuïdes 
legalment.  

 
1.5. Des de la constitució del Consorci Localret, s’ha produït una estreta col·laboració 
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis 
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions 
electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als ajuntaments en 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

 
1.6. En el conveni d’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci hi apareix el 
reconeixement al Consorci, com entitat municipalista especialitzada en TIC, i l’interès 
de la Diputació de desenvolupar, a través d’aquest Consorci, projectes estratègics per 
als ens locals. Per regular aquests tipus de relacions de col·laboració i d’encomandes, 
els estatuts del Consorci Localret fixen el conveni com a mitjà a emprar, en tant que 
l’article 7 dels seus Estatuts disposa: 

 
“Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades. 
 
7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per a 
la realització d’actuacions d’interès públic. 
 
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni de 
col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que es 
pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu 
finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de les 
actuacions realitzades. 
 
7.3 El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats.” 
 

Al seu torn, l’article 9 dels Estatuts del Consorci disposa: 
 
“Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d’altres les funcions següents: 
 

(...) 
 

c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d’assolir les finalitats esmentades en 
l’àmbit dels ens locals consorciats.” 
 
h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens 
locals consorciats. 
 
l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels ens 
consorciats.  
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1.7. 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). Entre 
els diferents recursos tècnics inclosos en l’esmentada convocatòria es troba 
l’anomenat Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, any 2021, el qual té 
per destinataris els Ajuntaments de fins a 50.000 habitants de la província de 
Barcelona. 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.  

 
1.8. Està previst que, en la mateixa sessió de la Junta de Govern a la qual es sotmet el 
present dictamen, s’elevi prèviament un altre pel qual es concedeixen els recursos 
tècnics d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori de l’any 2021 en el marc 
del Catàleg de Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, als municipis següents, i per 
l’import assenyalat, d’acord amb la valoració econòmica presentada pel Consorci 
Localret a la Memòria justificativa aportada : 

 
 

Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla al 

territori 
202110043640 21/Y/313000 6.386,00 € 78 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 
P0800200H 

Redacció projecte 
portada fibra òptica als 

nuclis urbans de 
Castellar i l'estació 

202110065748 21/Y/312998 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C 

Situació dels serveis de 
telecomunicacions en el 

municipi de Lluçà 
202110056426 21/Y/313005 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja P0823900F 

Estudi per la millora de 
la banda ampla a Sant 

Quirze Safaja 
202110024910 21/Y/313017 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 

Estudi per a la provisió 
de banda ampla al 

municipi de Fogars de 
Montclús 

202110026484 21/Y/313003 6.386,00 € 71 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
P0808500C 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a les 

Franqueses del Vallès 
202110063039 21/Y/313022 12.834,00 € 62 
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Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 

Estudi de desplegament 
i connectivitat que 

permeti a l'ajuntament 
planificar les 

infraestructures de 
telecomunicacions en el 
municipi, d'acord amb 

els interessos de 
connectivitat dels ens 
locals (equipaments 

públics, polígons 
industrials, elements 

que facilitin la 
implantació de serveis 
de ciutat intel·ligent, 

etc.). 

202110049903 21/Y/313013 16.058,00 € 62 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 

Memòria de estudis per 
a la provisió de banda 

ampla al territori de 
Tordera 

202110041887 21/Y/313020 11.284,00 € 62 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 

Estudi per a la provisió 
de banda ampla a totes 

les masies 
disseminades del 

municipi 

202110065076 21/Y/313004 7.874,00 € 58 

Ajuntament de la 
Llacuna P0810300D 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a la 

Llacuna 
202110060632 21/Y/313021 6.758,00 € 58 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla al 

territori 
202110065011 21/Y/313010 13.764,00 € 58 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al 
territori 

202110065832 21/Y/313015 8.618,00 € 58 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
P0825700H 

Estudi bàsic de 
desplegament i 

connectivitat de Santa 
Maria de Miralles 

202110059932 21/Y/313019 6.386,00 € 58 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà P0811600F 

Estudis de Provisió de 
Banda ampla al municipi 

de les Masies de 
Voltregà 

202110048705 21/Y/313023 9.734,00 € 56 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac P0812400J 

Estudi Comunicacions 
del Municipi de 

Montcada i Reixac 
202110066604 21/Y/313006 19.530,00 € 56 

Ajuntament de 
Montmajor P0813100E 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla a 

Montmajor 
202110064236 21/Y/313007 7.440,00 € 56 
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Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 

Estudi banda per a la 
provisió de banda ampla 

municipi de Montseny 
202110064098 21/Y/313008 7.440,00 € 56 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla a Sant 

Cebrià de Vallalta 
202110066448 21/Y/313012 9.734,00 € 56 

Ajuntament de 
Capolat P0804400J 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia mòbil 
al municipi de Capolat 

202110044618 21/Y/313002 13.578,00 € 55 

Ajuntament de 
Mura P0813800J Estudi per la provisió de 

banda ampla a Mura 202110036697 21/Y/313009 7.440,00 € 54 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Estudi per a la millora 
de la provisió de banda 

ampla al municipi 
202110064255 21/Y/313014 15.066,00 € 54 

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H 

Confecció estudi tècnic 
millora accés serveis 
telecomunicacions de 

cobertura mòbil i dades 
2G, 3G i 4G 

202110010529 21/Y/312999 15.066,00 € 54 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
P0819500J 

Provisió de banda 
ampla per a la cobertura 

de la internet als 
polígons industrials de 

Santa Andreu de la 
Barca 

202110064492 21/Y/313011 19.220,00 € 52 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

Estudi desplegament i 
connectivitat per 

planificar les 
infraestructures de 
telecomunicacions 

202110064682 21/Y/313016 8.618,00 € 51 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 

Provisió banda ampla 
Polígon Industrial Can 
Castells de Canovelles 

202110025941 21/Y/313001 18.972,00 € 50 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 

CCCCCCC
CCCC 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia mòbil 

per a la millora de la 
provisió de banda ampla 

al municipi. 

202110066186 21/Y/313018 14.322,00 € 46 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 

Estudi de la cobertura 
mòbil real del municipi 

de Calldetenes 
202110040387 21/Y/313502 14.322,00 € 44 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 

Intercomunicació 
d'equipaments 

municipals 
202110065322 21/Y/313499 9.734,00 € 40 

Ajuntament de Teià P0828100H 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al 
territori de Teià 

202110054350 21/Y/313500 18.104,00 € 40 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F 

Estudi definició 
estratègia connectivitat 
xarxa videovigilància 

202110063799 21/Y/313501 12.028,00 € 40 
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1.9. Tots els municipis assenyalats, destinataris dels estudis per al 2021, són membres 
del Consorci Localret. 
 
1.10. D’acord amb la Memòria justificativa aportada, el Consorci Localret disposa dels 
mitjans propis necessaris per a dur a terme la realització dels encàrrecs d’aquest 
conveni. Altrament, queda acreditada en l’expedient la manca d’onerositat de les 
prestacions, en venir aquestes limitades al reemborsament dels costos reals de les 
actuacions realitzades, la qual cosa determina l’exclusió de l’aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), en no integrar el concepte de contracte definit a l’article 2.1 de l’esmentada 
Llei. 
 
1.11. Està previst que, en mateixa sessió de la Junta de Govern a la qual es sotmet el 
present dictamen, s’elevi prèviament un altre pel qual s’aprovi la reserva de crèdit per 
un import de 339.016 € (tres-cents trenta-nou mil setze euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació de Barcelona per fer front a les 
despeses d’execució per a la concessió dels recursos tècnics que es presten 
mitjançant el conveni a formalitzar amb LOCALRET. Aquesta retenció de crèdit està 
distribuïda d’acord amb el detall següent: 
 

- 94.924,48 EUR (noranta-quatre mil nou-cents vint-i-quatre euros amb quaranta-
vuit cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de 
la Diputació de Barcelona de l’any 2022.  

 
- 244.091,52 EUR (dos-cents quaranta-quatre mil noranta-un euros amb 

cinquanta-dos cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/70100/49100/25080 de la Diputació de Barcelona de l’any 2023. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, la 
qual ha estat transposada mitjançant la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), recull les previsions següents: 
 
a). Part expositiva, paràgraf 33: 

 
“Los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de manera conjunta sus 
servicios públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar una forma jurídica 
particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la 
ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido asignadas a los poderes 
participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obligatorias o facultativas de las 
autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos específicos de 
Derecho público. Los servicios prestados por los distintos poderes participantes no han de 
ser necesariamente idénticos; también pueden ser complementarios. 
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Los contratos para la prestación conjunta de servicios públicos no han de estar sujetos a la 
aplicación de las normas establecidas en la presente Directiva, siempre que se hayan 
celebrado exclusivamente entre poderes adjudicadores, que la aplicación de dicha 
cooperación esté guiada únicamente por consideraciones de interés público y que ninguna 
empresa de servicios privada se encuentre en una situación ventajosa frente a sus 
competidores. 
 
Con el fin de cumplir esas condiciones, la cooperación debe estar basada en un concepto 
cooperador. Mientras se hayan contraído compromisos de contribuir a la ejecución 
cooperativa del servicio público de que se trate, no es necesario que todos los poderes 
participantes asuman la ejecución de las principales obligaciones contractuales. Además, la 
ejecución de la cooperación, incluidas todas las transferencias financieras entre los poderes 
adjudicadores participantes, debe únicamente regirse por consideraciones de interés 
público.” 

 
b). Articulat: 

 
“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación (...) 
 
6. Los acuerdos, las decisiones y los demás instrumentos jurídicos mediante los cuales se 
organiza la transferencia de competencias y responsabilidades para desempeñar funciones 
públicas entre poderes adjudicadores o agrupaciones de los mismos y que no prevén que 
se dé una retribución por la ejecución de un contrato, se consideran un asunto de 
organización interna del Estado miembro de que se trate y, en ese sentido, en modo alguno 
se ven afectados por la presente Directiva.” 
 
“Artículo 12. Contratos públicos entre entidades del sector público (...) 
 
4. Un contrato celebrado exclusivamente entre dos o más poderes adjudicadores quedará 
fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva, cuando se cumplan todas y cada 
una de las condiciones siguientes: 
 
a) que el contrato establezca o desarrolle una cooperación entre los poderes adjudicadores 

participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben 
se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común; 

 
b) que el desarrollo de dicha cooperación se guíe únicamente por consideraciones 

relacionadas con el interés público, y 
 
c) que los poderes adjudicadores participantes realicen en el mercado abierto menos del 

20 % de las actividades objeto de la cooperación.” 
 

2.2. L’article 31.1.b) de la LCSP disposa que: 
 

“Les entitats que pertanyen al sector públic poden cooperar entre si d’alguna de les 
formes següents, sense que el resultat d’aquesta cooperació es pugui qualificar de 
contractual:  

(...) 
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b) Mitjançant sistemes de cooperació horitzontal entre entitats que pertanyen al sector 
públic, amb la subscripció prèvia dels convenis corresponents, en les condicions i amb 
els límits que estableix l’apartat 1 de l’article 6.” 
 

2.3. L’article 6.1 de la LCSP estableix que: 
 

“Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis el contingut dels quals no 
estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes 
administratives especials subscrits entre si per l’Administració General de l’Estat, les 
entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats públiques, 
les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les entitats locals, 
les entitats amb personalitat jurídica pública que en depenguin i les entitats amb 
personalitat jurídica privada, sempre que, en aquest últim cas, tinguin la condició de 
poder adjudicador.  
 
La seva exclusió queda condicionada al compliment de les condicions següents: 
 
a) Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, la qual es presumeix 
quan duguin a terme en el mercat obert un percentatge igual o superior al 20 per cent de 
les activitats objecte de col·laboració. Per calcular el percentatge esmentat s’ha de 
prendre en consideració la mitjana del volum de negocis total o un altre indicador 
alternatiu d’activitat apropiat, com les despeses suportades considerades en relació amb 
la prestació que constitueixi l’objecte del conveni en els tres exercicis anteriors a 
l’adjudicació del contracte. Quan, a causa de la data de creació o d’inici d’activitat o de la 
reorganització de les activitats, el volum de negocis o un altre indicador alternatiu 
d’activitat apropiat, com les despeses, no estiguin disponibles respecte dels tres exercicis 
anteriors o hagin perdut la seva vigència, n’hi ha prou que es demostri que el càlcul del 
nivell d’activitat es correspon amb la realitat, en especial mitjançant projeccions de 
negoci.  
 
b) El conveni ha d’establir o desenvolupar una cooperació entre les entitats participants 
amb la finalitat de garantir que els serveis públics que els incumbeixen es presten de 
manera que s’aconsegueixin els objectius que tenen en comú.  
 
c) El desenvolupament de la cooperació s’ha de guiar únicament per consideracions 
relacionades amb l’interès públic.” 
 

2.4. L’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol) i els articles 25, 26, 31 i 36 de la LBRL, i 66 a 67, 71, 91 i 92 del TRLCat, fan 
referència a les competències atribuïdes als governs locals, ajuntaments i diputacions 
provincials. 
 
2.5. Els articles 36.1.b) i 55.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LBRL) i l’article 144.c) del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLCat), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 57 de la LBRL i 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 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.  
 
2.6. Els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP), regulen, respectivament, els convenis i els principis de les 
relacions interadministratives; i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, regulen els convenis de col·laboració. 
 
2.7. Els sistemes de cooperació horitzontal entre organismes que pertanyen al 
sector públic han estat objecte de diversos pronunciaments jurisprudencials per 
part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), els quals han tingut la 
corresponent projecció en la jurisprudència estatal. 
 
En aquest sentit, la sentència del TJUE de data 9 de juny de 2009 (assumpte C-
480/06) disposà en el seu paràgraf 47 que “el Derecho comunitario no impone en 
modo alguno a las autoridades públicas el uso de una forma jurídica particular para 
garantizar sus misiones de servicio público conjuntamente”.  
 
Més recentment, la sentència del TJUE de 28 de maig de 2020 (assumpte C-796/18), 
afirma en el seu paràgraf 59 que “la cooperación entre entidades públicas puede 
abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución de los servicios y 
responsabilidades que hayan sido conferidas a los poderes adjudicadores 
participantes o que estos hayan asumido”, de la qual cosa es dedueix que “puede 
abarcar una actividad de apoyo a un servicio público, siempre que esa actividad de 
apoyo contribuya a la realización efectiva de la misión de servicio público objeto de la 
cooperación entre los poderes adjudicadores participantes”. 
 
Altrament, la sentència del TJUE de data 4 de juny de 2020 (assumpte C-429/19), tot 
acotant les exigències de la cooperació horitzontal, afirma en el seu paràgraf 29 que 
“la participación conjunta de todas las partes del acuerdo de cooperación es 
indispensable para garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan y 
que este requisito no puede considerarse cumplido cuando la única contribución de 
algunos cocontratantes se limite a un simple reembolso de gastos”, i afegeix en el seu 
paràgraf 30 que “si tal reembolso de gastos bastase por sí solo para considerar que 
existe una «cooperación», en el sentido del artículo 12, apartado 4, de la Directiva 
2014/24, no podría establecerse ninguna diferenciación entre tal «cooperación» y un 
«contrato público» que no está cubierto por la exclusión prevista en dicha disposición”. 
 
Finalment, quant a la projecció de la jurisprudència del TJUE en els òrgans 
jurisdiccionals estatals, la sentència núm. 114/2020, de 4 de març, del Tribunal 
Superior de Justícia d’Aragó, admet els sistemes de cooperació horitzontal en el marc 
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de la prestació de serveis públics, tot introduint la possibilitat d’identificar, quan en la 
cooperació hi participen més de dos entitats públiques, “una doble línea o relación, la 
cooperación horizontal, que debe producirse entre el Ayuntamiento y el Consorcio, y 
una vertical, que debe producirse entre el Consorcio y GRHUSA (empresa pública 
mitjà propi del Consorci), debiendo por ello cumplirse las exigencias entre las dos 
primeras, cooperación horizontal, y entre la segunda y la tercera, vertical. Lo que no 
puede pretenderse es que se den, entre el ayuntamiento y GRHUSA las exigencias de 
la horizontal, 12.4 de la Directiva y la vertical, art. 12.1.” I tot això, amb el benentès que 
en el cas del conveni entre la Diputació, els ajuntaments destinataris dels recursos i 
Localret la cooperació es desenvolupa de manera horitzontal, per tal com aquest 
consorci no desplega la seva actuació a través de cap mitjà propi. 
 
3. ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS  EXIGITS A LA 
NORMATIVA APLICABLE SOBRE LA COOPERACIÓ HORITZONTAL  
 
D’acord amb els antecedents i la documentació que consta a l’expedient, queda 
acreditat el compliment dels requisits exigits a la normativa aplicable sobre la 
cooperació horitzontal, ateses les consideracions següents: 

 
a) La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret no tenen vocació de mercat per tal 
com desenvolupen les seves activitats en l’àmbit públic, i pel que fa concretament a la 
que és objecte d’aquest conveni i en particular pel que es refereix al Consorci, no 
intervé en el mercat obert en competència amb operadors privats, ja que només dona 
serveis als ens consorciats. Aquest mateix requisit de no tenir vocació de mercat el 
compleixen els municipis destinataris dels estudis de provisió de banda ampla al 
territori de l’any 2021.  
 
b) El conveni desenvolupa una cooperació entre les entitats participants amb la finalitat 
de garantir que els serveis públics que els incumbeixen, respectivament, es presten de 
manera que es puguin aconseguir els objectius que tenen en comú. Als efectes de 
formalitzar aquesta cooperació s’articula el present conveni entre la Diputació i el 
Consorci Localret, el qual es complementarà amb les corresponents addendes a 
subscriure per cadascun dels ajuntaments destinataris dels estudis corresponents de 
l’any 2021, per manifestar la seva conformitat. 
 
c) El desenvolupament de la cooperació entres les entitats participants es guia 
únicament per consideracions relacionades amb l’interès públic i en aquest sentit, s’ha 
de ressaltar que:  
 

c.1) Els ajuntaments i la Diputació actuen en l’exercici de les competències que 
tenen atribuïdes legalment (Estatut d’Autonomia de Catalunya/2016, art. 84.2; 
LBRL, 25, 26 i 36, i TRLCat, 66 a 67, 71, 91 i 92). 
 
c.2) El Consorci Localret intervé per donar compliment els objectius i les funcions 
establertes als seus Estatuts abans detallada, amb el benentès que les 
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transferències financeres que rep es contrauen, únicament i exclusivament, al 
reemborsament dels costos reals de les actuacions que haurà de realitzar en el 
marc del present conveni.  

 
d) Altrament, el conveni compleix amb els requisits exigits a l’art. 48.3 de la LRJSP 
atès que permetrà millorar l’eficiència de la gestió pública a partir de la implementació 
de banda ampla en els municipis destinataris, facilita la utilització conjunta de mitjans i 
serveis dels ens públics intervinents, contribueix a l’exercici de les activitats d’utilitat 
pública que hi desenvolupen i compleix la legislació d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
4. COMPETÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN PER A L’APROVACIÓ DEL 
CONVENI  
 
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 pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), atribueix a la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, la competència per a l’aprovació de convenis 
específics amb altres entitats per un import superior a 100.000 euros. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el conveni de cooperació horitzontal entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Localret, conveni que inclou el model d’addenda a formalitzar 
pels ajuntaments destinataris, i pel qual s’encarrega al Consorci la realització, la 
coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats 
en el marc del règim regulador del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2021, i altres projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona, als 
municipis que s’indicaran i d’acord amb la minuta que s’adjunta com annex. 
 

Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla al 

territori 
202110043640 21/Y/313000 6.386,00 € 78 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 
P0800200H 

Redacció projecte 
portada fibra òptica als 

nuclis urbans de 
Castellar i l'estació 

202110065748 21/Y/312998 7.440,00 € 74 
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Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C 

Situació dels serveis de 
telecomunicacions en el 

municipi de Lluçà 
202110056426 21/Y/313005 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja P0823900F 

Estudi per la millora de 
la banda ampla a Sant 

Quirze Safaja 
202110024910 21/Y/313017 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 

Estudi per a la provisió 
de banda ampla al 

municipi de Fogars de 
Montclús 

202110026484 21/Y/313003 6.386,00 € 71 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
P0808500C 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a les 

Franqueses del Vallès 
202110063039 21/Y/313022 12.834,00 € 62 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 

Estudi de desplegament 
i connectivitat que 

permeti a l'ajuntament 
planificar les 

infraestructures de 
telecomunicacions en el 
municipi, d'acord amb 

els interessos de 
connectivitat dels ens 
locals (equipaments 

públics, polígons 
industrials, elements 

que facilitin la 
implantació de serveis 
de ciutat intel·ligent, 

etc.). 

202110049903 21/Y/313013 16.058,00 € 62 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 

Memòria de estudis per 
a la provisió de banda 

ampla al territori de 
Tordera 

202110041887 21/Y/313020 11.284,00 € 62 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 

Estudi per a la provisió 
de banda ampla a totes 

les masies 
disseminades del 

municipi 

202110065076 21/Y/313004 7.874,00 € 58 

Ajuntament de la 
Llacuna P0810300D 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a la 

Llacuna 
202110060632 21/Y/313021 6.758,00 € 58 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla al 

territori 
202110065011 21/Y/313010 13.764,00 € 58 
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Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al 
territori 

202110065832 21/Y/313015 8.618,00 € 58 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
P0825700H 

Estudi bàsic de 
desplegament i 

connectivitat de Santa 
Maria de Miralles 

202110059932 21/Y/313019 6.386,00 € 58 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà P0811600F 

Estudis de Provisió de 
Banda ampla al municipi 

de les Masies de 
Voltregà 

202110048705 21/Y/313023 9.734,00 € 56 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac P0812400J 

Estudi Comunicacions 
del Municipi de 

Montcada i Reixac 
202110066604 21/Y/313006 19.530,00 € 56 

Ajuntament de 
Montmajor P0813100E 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla a 

Montmajor 
202110064236 21/Y/313007 7.440,00 € 56 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 

Estudi banda per a la 
provisió de banda ampla 

municipi de Montseny 
202110064098 21/Y/313008 7.440,00 € 56 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla a Sant 

Cebrià de Vallalta 
202110066448 21/Y/313012 9.734,00 € 56 

Ajuntament de 
Capolat P0804400J 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia mòbil 
al municipi de Capolat 

202110044618 21/Y/313002 13.578,00 € 55 

Ajuntament de 
Mura P0813800J Estudi per la provisió de 

banda ampla a Mura 202110036697 21/Y/313009 7.440,00 € 54 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Estudi per a la millora 
de la provisió de banda 

ampla al municipi 
202110064255 21/Y/313014 15.066,00 € 54 

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H 

Confecció estudi tècnic 
millora accés serveis 
telecomunicacions de 

cobertura mòbil i dades 
2G, 3G i 4G 

202110010529 21/Y/312999 15.066,00 € 54 
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Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
P0819500J 

Provisió de banda 
ampla per a la cobertura 

de la internet als 
polígons industrials de 

Santa Andreu de la 
Barca 

202110064492 21/Y/313011 19.220,00 € 52 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

Estudi desplegament i 
connectivitat per 

planificar les 
infraestructures de 
telecomunicacions 

202110064682 21/Y/313016 8.618,00 € 51 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 

Provisió banda ampla 
Polígon Industrial Can 
Castells de Canovelles 

202110025941 21/Y/313001 18.972,00 € 50 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia mòbil 

per a la millora de la 
provisió de banda ampla 

al municipi. 

202110066186 21/Y/313018 14.322,00 € 46 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 

Estudi de la cobertura 
mòbil real del municipi 

de Calldetenes 
202110040387 21/Y/313502 14.322,00 € 44 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 

Intercomunicació 
d'equipaments 

municipals 
202110065322 21/Y/313499 9.734,00 € 40 

Ajuntament de Teià P0828100H 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al 
territori de Teià 

202110054350 21/Y/313500 18.104,00 € 40 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F 

Estudi definició 
estratègia connectivitat 
xarxa videovigilància 

202110063799 21/Y/313501 12.028,00 € 40 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor del Consorci Localret (NIF: P5800043A), 
la despesa de 339.016 € (tres-cents trenta-nou mil setze euros), condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord 
amb la distribució següent: 
 

- 94.924,48 EUR (noranta-quatre mil nou-cents vint-i-quatre euros amb quaranta-
vuit cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de 
la Diputació de Barcelona de l’any 2022.  
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- 244.091,52 EUR (dos-cents quaranta-quatre mil noranta-un euros amb 
cinquanta-dos cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/70100/49100/25080 de la Diputació de Barcelona de l’any 2023. 

 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret i als ajuntaments 
beneficiaris del recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori de 
l’any 2021 en el marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals, i altres projectes 
d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per 
als ens locals de la demarcació de Barcelona, als efectes de rebre la seva conformitat 
mitjançant la subscripció de la corresponent addenda.” 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
EL CONSORCI LOCALRET, PEL QUAL S’ENCARREGA LA REALITZACIÓ, LA 
COORDINACIÓ I EL SEGUIMENT DELS ESTUDIS DE PROVISIÓ DE BANDA AMPLA AL 
TERRITORI, ESTUDIS QUE TENEN PER DESTINATARIS 30 AJUNTAMENTS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA, ATORGATS EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR 
DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2021, 
I ALTRES PROJECTES D’INTERÈS ESTRATÈGIC EN L’ÀMBIT DE LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ PER ALS ENS LOCALS DE LA 
DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso, 
com a diputat president de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la 
Diputació de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona, 
que actua en nom i representació d’aquesta corporació, i assistit pel secretari delegat, Sr. 
Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació núm. 2446/20 de 13 de març de 2020 (publicat al BOPB de 16 de març de 2020). 
 
I de l’altra, el Consorci LOCALRET representat per l’Il·lm. Sr. xxxxxxxxxxx, en la seva 
condició de president del Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari 
general, Sr. xxxxxxxxx. 
 

MANIFESTEN 
 
I.- El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya, les 

entitats locals de caràcter territorial, juntament amb les entitats municipalistes, amb la 
finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los 
davant tota mena d’Administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el 
desplegament i explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques i l’administració electrònica. 

 
II.- La Diputació de Barcelona està integrada en el Consorci Localret, com a membre de 

ple dret, mitjançant conveni de cooperació interadministrativa, signat en data 2 
d’octubre de 2014. 
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III.- La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, 
està interessada a donar suport i potenciar la utilització de les Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació, i en el desenvolupament de les xarxes de 
comunicacions electròniques a tots els municipis de la demarcació de Barcelona i, 
especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió. 

 
IV.- Des de la constitució del Consorci Localret, s’ha produït una estreta col·laboració entre 

aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis en 
qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions 
electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als ajuntaments en 
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 
V.- En el conveni d’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci hi apareix el 

reconeixement al Consorci, com entitat municipalista especialitzada en TIC, i l’interès 
de la Diputació de desenvolupar, a través d’aquest Consorci, projectes estratègics per 
als ens locals. Per regular aquest tipus d’encomandes, els estatuts del Consorci 
Localret fixen el conveni com a mitjà a emprar. Així, els articles 7, 8.a), b), d) i j) i 9.c), 
h) i l) dels Estatuts del Consorci (DOGC núm. 6877, del 22.5.2015), disposen, 
respectivament: 

 
“Article 7 

 
7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades 

per a la realització d’actuacions d’interès públic. 
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un 

conveni de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats 
d’interès públic que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de 
les parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al 
reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades. 

7.3 El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats.” 

 
“Article 8 
 
Constitueixen els objectius del Consorci els següents: 
 
“a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans 
 
b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de 
propostes i iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de 
comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies 
de la Informació i de la Comunicació. 

(...) 
 
d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés 
d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, 
en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals,exercir les funcions de direcció del 
procés. 

(...) 
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j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en 
relació amb el desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions 
electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació.” 

 
“Article 9 
 
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d’altres les funcions 
següents: 

(...) 
 

c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d’assolir les finalitats 
esmentades en l’àmbit dels ens locals consorciats.” 

 
(...) 

 
h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, 
pels ens locals consorciats. 

(...) 
 

l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels ens 
consorciats.” 

 
VI.- Els municipis de la província de Barcelona necessiten disposar d’unes xarxes de 

comunicació electròniques amb el màxim de funcionalitat possible, tot això per a la 
prestació dels seus serveis públics i el desenvolupament eficient de la resta d’activitats 
que tenen atribuïdes legalment. 

 
VII.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova anualment, en el marc del 

Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals, el Catàleg de serveis, el seu règim 
regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos, que incorpora un recurs 
tècnic, consistent en la redacció d’estudis de provisió de banda ampla al territori. 
Aquests estudis es consideren projectes estratègics d’interès per als ens locals de fins 
a 50.000 habitants de la demarcació de Barcelona. 

 
VIII.- Les entitats que pertanyen al sector públic poden cooperar entre si sense que el 

resultat d’aquesta cooperació es pugui qualificar de contractual, segons estableix 
l’article 31.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 
mitjançant sistemes de cooperació horitzontal, amb la subscripció prèvia dels convenis 
corresponents. 

 
Al seu torn, el paràgraf 33 de la part expositiva de l’esmentada Directiva 2014/24/UE 
disposa que “Los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de manera 
conjunta sus servicios públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar 
una forma jurídica particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades 
relacionadas con la ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido 
asignadas a los poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas 
obligatorias o facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios 
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conferidos a organismos específicos de Derecho público. Los servicios prestados por 
los distintos poderes participantes no han de ser necesariamente idénticos; también 
pueden ser complementarios.”. 

 
IX.- Queda acreditat en l’expedient el compliment dels requisits exigits a la normativa 

aplicable sobre la cooperació horitzontal, ateses les consideracions següents: 
 

a) La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret no tenen vocació de mercat per tal 
com desenvolupen les seves activitats en l’àmbit públic, i pel que fa concretament a 
la que és objecte d’aquest conveni i en particular pel que es refereix al Consorci, no 
intervé en el mercat obert en competència amb operadors privats, ja que només 
dona serveis als ens consorciats. Aquest mateix requisit de no tenir vocació de 
mercat el compleixen els municipis destinataris dels estudis de provisió de banda 
ampla al territori de l’any 2021. 

 
b) El conveni desenvolupa una cooperació entre les entitats participants amb la finalitat 

de garantir que els serveis públics que els incumbeixen, respectivament, es presten 
de manera que es puguin aconseguir els objectius que tenen en comú. Als efectes 
de formalitzar aquesta cooperació s’articula el present conveni entre la Diputació i el 
Consorci Localret, el qual es complementarà amb les corresponents addendes a 
subscriure entre la Diputació, el Consorci Localret i cadascun dels ajuntaments 
destinataris dels estudis corresponents de l’any 2021.  

 
c) El desenvolupament de la cooperació entre les entitats participants es guia 

únicament per consideracions relacionades amb l’interès públic i en aquest sentit, 
s’ha de ressaltar que:  

 
c.1) Els ajuntaments i la Diputació actuen en l’exercici de les competències que 

tenen atribuïdes legalment (Estatut d’Autonomia de Catalunya/2016, art. 84.2; 
LBRL, 25, 26 i 36, i TRLCat, 66 a 67, 71, 91 i 92). 

 
c.2) El Consorci Localret intervé per donar compliment els objectius i les funcions 

establertes als seus Estatuts abans detallada, amb el benentès que les 
transferències financeres que rep es contrauen, únicament i exclusivament, al 
reemborsament dels costos reals de les actuacions que haurà de realitzar en el 
marc del present conveni.  

 
d) Altrament, el conveni compleix amb els requisits exigits a l’art. 48.3 de la LRJSP 

atès que permetrà millorar l’eficiència de la gestió pública a partir de la 
implementació de banda ampla en els municipis destinataris, facilita la utilització 
conjunta de mitjans i serveis dels ens públics intervinents, contribueix a l’exercici de 
les activitats d’utilitat pública que hi desenvolupen i compleix la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
X.- Les parts signants han manifestat la voluntat de formalització del corresponent conveni 

de col·laboració, que es qualifica de conveni interadministratiu d’acord amb la lletra a) 
de l’article 47.2 de la Llei 40/2015. 
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Per tot l'exposat, i a l'empara del que disposen els articles 6 i 31 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, 3 i del 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, les administracions esmentades formalitzen el present document, que es regirà per 
les següents, 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
1. L’objecte del present conveni és establir un marc de relació entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Localret per a la realització, la coordinació i el seguiment dels 
estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del 
Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, i altres projectes 
d’interès estratègic en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per als 
ens locals de la demarcació provincial de Barcelona. 
 
2. En particular, la Diputació de Barcelona encarrega al Consorci Localret la realització, la 
coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats als 
ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2021, que a continuació es detallen: 
 

Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla al 

territori 
202110043640 21/Y/313000 6.386,00 € 78 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 
P0800200H 

Redacció projecte 
portada fibra òptica als 

nuclis urbans de 
Castellar i l'estació 

202110065748 21/Y/312998 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C 

Situació dels serveis de 
telecomunicacions en el 

municipi de Lluçà 
202110056426 21/Y/313005 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja P0823900F 

Estudi per la millora de 
la banda ampla a Sant 

Quirze Safaja 
202110024910 21/Y/313017 7.440,00 € 74 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 

Estudi per a la provisió 
de banda ampla al 

municipi de Fogars de 
Montclús 

202110026484 21/Y/313003 6.386,00 € 71 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
P0808500C 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a les 

Franqueses del Vallès 
202110063039 21/Y/313022 12.834,00 € 62 
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Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 

Estudi de desplegament 
i connectivitat que 

permeti a l'ajuntament 
planificar les 

infraestructures de 
telecomunicacions en el 
municipi, d'acord amb 

els interessos de 
connectivitat dels ens 
locals (equipaments 

públics, polígons 
industrials, elements 

que facilitin la 
implantació de serveis 
de ciutat intel·ligent, 

etc.). 

202110049903 21/Y/313013 16.058,00 € 62 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 

Memòria de estudis per 
a la provisió de banda 

ampla al territori de 
Tordera 

202110041887 21/Y/313020 11.284,00 € 62 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 

Estudi per a la provisió 
de banda ampla a totes 

les masies 
disseminades del 

municipi 

202110065076 21/Y/313004 7.874,00 € 58 

Ajuntament de la 
Llacuna P0810300D 

Estudi per la provisió de 
banda ampla a la 

Llacuna 
202110060632 21/Y/313021 6.758,00 € 58 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla al 

territori 
202110065011 21/Y/313010 13.764,00 € 58 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al 
territori 

202110065832 21/Y/313015 8.618,00 € 58 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
P0825700H 

Estudi bàsic de 
desplegament i 

connectivitat de Santa 
Maria de Miralles 

202110059932 21/Y/313019 6.386,00 € 58 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà P0811600F 

Estudis de Provisió de 
Banda ampla al municipi 

de les Masies de 
Voltregà 

202110048705 21/Y/313023 9.734,00 € 56 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac P0812400J 

Estudi Comunicacions 
del Municipi de 

Montcada i Reixac 
202110066604 21/Y/313006 19.530,00 € 56 

Ajuntament de 
Montmajor P0813100E 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla a 

Montmajor 
202110064236 21/Y/313007 7.440,00 € 56 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens NIF Actuació Núm. 
Registre PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 

Estudi banda per a la 
provisió de banda ampla 

municipi de Montseny 
202110064098 21/Y/313008 7.440,00 € 56 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 

Estudis per a la provisió 
de banda ampla a Sant 

Cebrià de Vallalta 
202110066448 21/Y/313012 9.734,00 € 56 

Ajuntament de 
Capolat P0804400J 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia mòbil 
al municipi de Capolat 

202110044618 21/Y/313002 13.578,00 € 55 

Ajuntament de 
Mura P0813800J Estudi per la provisió de 

banda ampla a Mura 202110036697 21/Y/313009 7.440,00 € 54 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Estudi per a la millora 
de la provisió de banda 

ampla al municipi 
202110064255 21/Y/313014 15.066,00 € 54 

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H 

Confecció estudi tècnic 
millora accés servis 

telecomunicacions de 
cobertura mòbil i dades 

2G, 3G i 4G 

202110010529 21/Y/312999 15.066,00 € 54 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 
P0819500J 

Provisió de banda 
ampla per a la cobertura 

de la internet als 
polígons industrial de 
Santa Andreu de la 

Barca 

202110064492 21/Y/313011 19.220,00 € 52 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

Estudi desplegament i 
connectivitat per 

planificar les 
infraestructures de 
telecomunicacions 

202110064682 21/Y/313016 8.618,00 € 51 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 

Provisió banda ampla 
Polígon Industrial Can 
Castells de Canovelles 

202110025941 21/Y/313001 18.972,00 € 50 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 

Estudi de cobertures 
reals de telefonia mòbil 

per a la millora de la 
provisió de banda ampla 

al municipi. 

202110066186 21/Y/313018 14.322,00 € 46 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 

Estudi de la cobertura 
mòbil real del municipi 

de Calldetenes 
202110040387 21/Y/313502 14.322,00 € 44 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 

Intercomunicació 
d'equipaments 

municipals 
202110065322 21/Y/313499 9.734,00 € 40 

Ajuntament de Teià P0828100H 
Estudis per a la provisió 

de banda ampla al 
territori de Teià 

202110054350 21/Y/313500 18.104,00 € 40 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F 

Estudi definició 
estratègia connectivitat 
xarxa videovigilància 

202110063799 21/Y/313501 12.028,00 € 40 
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3. Els ajuntaments dels municipis esmentats en l’apartat anterior han de manifestar 
l’acceptació de la realització de l’estudi respectiu de provisió de banda ampla al territori, 
atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 
del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, i que durà a terme el Consorci LOCALRET, i 
als efectes de la seva formalització subscriuran l’addenda, d’acord amb la minuta que 
s’adjunta com annex al present Conveni. 
 
Segona. Obligacions de les parts 
 
1. Per l’assoliment dels objectius del present conveni les parts es comprometen a: 
 
a) Obligacions de la Diputació de Barcelona: 

 
• Formar part de la Comissió Tècnica i de Seguiment del present conveni, integrada pel 

Director General del Consorci Localret i pel Director de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, i assistida pels tècnics que la 
mateixa Comissió determini. 

 
• Vetllar pel compliment del Protocol d’actuació aplicable als encàrrecs relacionats amb 

els estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats a ens locals en el marc del 
règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de la 
Diputació. 

 
• Aportar al Consorci Localret la quantitat econòmica fixada per atendre els recursos 

aprovats en base al catàleg de serveis per a l’any 2021 que es concreta a la clàusula 
tercera. 

 
b) Obligacions del Consorci Localret: 

 
• Formar part de la Comissió Tècnica i de Seguiment del present conveni, integrada pel 

Director General del Consorci Localret i pel Director de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, i assistida pels tècnics que la 
mateixa Comissió determini. 

 
• Elaborar, coordinar i fer el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al 

territori, atorgats a ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del 
Pla Xarxa de Governs Locals, definits pels responsables de la Diputació de Barcelona. 

 
• Emetre factura semestral, per un import corresponent al percentatge d’execució dels 

estudis encarregats per part del responsable de la Diputació de Barcelona, amb 
desglossament individual per ens local i justificar en el moment de presentar-les el 
mètode de càlcul dels costos facturats, així com la inexistència de lucre o benefici 
econòmic. 

 
• Remetre la memòria de les activitats realitzades, en el termini de tres mesos des de la 

finalització i lliurament del darrer dels estudis encarregats. 
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Tercera. Finançament 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, va 
aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos. Per acord de la Junta de Govern, de data xx de 
xx (mateixa sessió de Junta de Govern per a la concessió del recurs i l’aprovació del 
conveni), es va aprovar la concessió dels estudis als Ajuntaments indicats a la clàusula 
segona d’aquest conveni per un import de 339.016 € (tres-cents trenta-nou mil setze euros). 
Aquest import serà finançat a càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080, 
d’acord amb el següent: 
 
- 94.924,48 EUR (noranta-quatre mil nou-cents vint-i-quatre euros amb quaranta-vuit 

cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2022.  

 
- 244.091,52 EUR (dos-cents quaranta-quatre mil noranta-un euros amb cinquanta-dos 

cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2023. 

 
2. El Consorci Localret emetrà factures semestrals, per un import corresponent al 
percentatge d’execució dels estudis encarregats per part del responsable de la Diputació de 
Barcelona, amb desglossament dels estudis de banda ample finalitzats. 
 
Quarta.- Comissió tècnica i de seguiment 
 
1. Es constitueix una comissió tècnica i de seguiment del present Conveni, formada per les 
persones que ostenten la Direcció General del Consorci Localret i la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió actuarà 
assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte. 
 
2. La Comissió tindrà la funció de reunir-se semestralment o a petició d’una de les parts, per 
tal de fer un seguiment dels estudis.  
 
Cinquena.- Protocol d’actuació 
 
Pel que fa als encàrrecs relacionats amb els estudis de provisió de banda ampla al territori, 
atorgats a ens locals en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de 
Governs Locals, exercici 2021, la Comissió Tècnica i de Seguiment actuarà segons el 
protocol d’actuació següent: 
 
a) El Consorci Localret coordinarà i/o elaborarà els estudis, projectes o plans acordats en 

aquest Conveni. En aquest sentit, el Consorci Localret gestionarà la convocatòria de les 
reunions a la seva seu. 

 
b) La finalització dels estudis, projectes i plans requerirà del vist i plau de la Comissió 

Tècnica i de Seguiment, i en cap cas el termini d’execució superarà un període de 24 
mesos. 
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c) La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret lliuraran conjuntament a l’Ens sol·licitant, 
els estudis, projectes o plans coordinats i/o elaborats pel Consorci Localret. 

 
d) El Consorci Localret elaborarà i lliurarà a la Diputació de Barcelona la memòria de les 

activitats realitzades, en el termini de tres mesos des de la finalització i lliurament del 
darrer dels estudis encarregats. 

 
Sisena.- Vigència 
 
El present Conveni estendrà la seva vigència des de la data de la seva signatura i fins a la 
finalització de les actuacions a realitzar, l’acabament de les quals es preveu que no 
ultrapassarà la data del 31 de desembre de 2023, d’acord amb la distribució de la despesa 
aprovada i la data prevista per al lliurament de tots els estudis encarregats. En el supòsit 
que arribada la data esmentada no s’haguessin finalitzat les actuacions, el conveni estendrà 
la seva vigència fins al lliurament de la memòria prevista en el termini de tres mesos des de 
la finalització d’aquestes actuacions. 
 
Setena.- Causes d’extinció i resolució 
 
Seran causes d’extinció i de resolució del conveni les següents: 
 
a) L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
b) La resolució per acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
d) La denúncia prèvia, amb tres mesos d’antelació, per alguna de les parts. 
e) Altres causes previstes legalment. 
 
Vuitena.- Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest conveni de col·laboració està constituït pels presents pactes i per 
les disposicions dels articles 6 i 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, 108 a 112 i la disposició addicional 5a de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya: els articles 47 
a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; els articles 303 a 
311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, i per les disposicions que resultin materialment aplicables al 
conveni de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i la Llei estatal 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies. 
 
Novena.- Resolució de conflictes 
 
En cas de discrepàncies en l’execució o la interpretació d’aquest conveni, les parts es 
comprometen a resoldre-les per mitjà dels principis de col·laboració i bona fe administrativa, 
de conformitat amb les atribucions atorgades a la Comissió de Seguiment a la clàusula 
cinquena i sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, 
per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la seva interpretació i 
compliment, de conformitat amb la lletra I de l’article 110.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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<AJUNTAMENT> 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL CONSORCI LOCALRET SOBRE ELS ESTUDIS DE PROVISIÓ DE 

BANDA AMPLA AL TERRITORI, ANY 2021 
 

En data xx de xxxxx de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha 
aprovat l’Acord núm. xx/2021, la part resolutiva del qual disposa: 
 

“Primer. APROVAR el conveni de cooperació horitzontal entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci Localret, conveni que inclou el model d’addenda a formalitzar pels ajuntaments 
destinataris, i pel qual s’encarrega al Consorci la realització, la coordinació i el seguiment 
dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador 
del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2021, i altres projectes 
d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als 
ens locals de la demarcació de Barcelona, als municipis que s’indicaran i d’acord amb la 
minuta que s’adjunta com annex.(posar la línia que correspon a l’ajuntament) 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor del Consorci Localret (NIF: P5800043A), la 
despesa de 339.016 € (tres-cents trenta-nou mil setze euros), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació de Barcelona i d’acord amb el 
següent: 

 
- 94.924,48 EUR (noranta-quatre mil nou-cents vint-i-quatre euros amb quaranta-vuit 

cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2022.  

 
- 244.091,52 EUR (dos-cents quaranta-quatre mil noranta-un euros amb cinquanta-dos 

cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/70100/49100/25080 de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2023. 

 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret i als ajuntaments beneficiaris 
del recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori de l’any 2021 en el 
marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals, i altres projectes d’interès estratègic en 
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de la 
demarcació de Barcelona, als efectes de rebre la seva conformitat mitjançant la subscripció 
de la corresponent addenda.” 

 
L’apartat 3.b) de la part expositiva del dictamen aprovat per l’avantdit acord de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona núm. xx/2021, de data xx de xxx de 2021, 
estableix, quant als tràmits a seguir per articular la cooperació horitzontal, que: 
 

“b) El conveni desenvolupa una cooperació entre les entitats participants amb la finalitat de 
garantir que els serveis públics que els incumbeixen, respectivament, es presten de manera 
que es puguin aconseguir els objectius que tenen en comú. Als efectes de formalitzar 
aquesta cooperació s’articula el present conveni entre la Diputació i el Consorci Localret, el 
qual es complementarà amb les corresponents addendes a subscriure pels ajuntaments 
destinataris dels estudis corresponents de l’any 2021.”  
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Atès que per part de la Diputació de Barcelona i del Consorci Localret s’ha donat 
compliment als tràmits adients, se subscriu la present addenda als efectes de donar 
conformitat a la prestació del servei tècnic consistent en la realització, la coordinació i 
el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc 
del règim regulador del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 
2021, i altres projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona, 
aprovada per la Junta de Govern en la sessió de data xx de xxx de 2021, en allò que 
afecta l’ajuntament de xxxxxxxxxxxxx. 
 
I, en virtut de tot això, es dona trasllat a la Diputació de Barcelona i al Consorci 
Localret de la present addenda per al seu coneixement i efectes. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers relatiu a les 
obres del projecte constructiu “Urbanització d’itineraris de vianants a la 
carretera BV-1432 de connexió amb l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM 
Granollers” (Exp. núm. 2018/9074).- 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 les carreteres BV-1432 i C-1415b, de titularitat de la Diputació de 

Barcelona, són gestionades per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. 

 
2. La carretera BV-1432, al tram comprès entre l’accés a la C-17 i el nucli de 

Granollers, representa l’entrada per ponent al nucli poblacional, travessant el barri 
de Terra Alta i el de Can Gili. Després de la urbanització del primer tram entre el 
c/Josep Escobar i la implantació d’una rotonda a l’accés al c/Ferran, la secció de 
la carretera és de dos carrils de 3,30m. En la primera fase, va quedar urbanitzada 
la via amb un itinerari per vianants i ciclistes al marge esquerre entre el c/Josep 
Escobar i la rotonda d’accés al c/Ferran i al marge dret entre la rotonda i l’accés al 
sistema de rampes d’accés a l’Estació del Nord. En el punt d’accés a la carretera 
C-1415b que connecta amb Canovelles, la secció de calçada s’amplia a 3 carrils, 
incorporant un carril de gir a esquerre regulat amb semàfor. La carretera C-1415b 
no disposa de voreres en el marge esquerre en el tram entre la BV-1432 i el camp 
de futbol. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

3. L’actuació contempla la urbanització d’una vorera per a vianants en el marge 
esquerre de la BV-1432 que s’inicia a la rotonda del c/Ferran i connecta pel mateix 
marge amb la carretera C-1415b fins arribar a l’accés al camp de futbol i la 
connexió amb el c/Ferran i les escales del pas inferior de les vies del tren. En el 
marge dret de la BV-1432, s’amplia la secció de l’itinerari per vianants i ciclistes en 
el tram del pas inferior sota les vies del ferrocarril fins enllaçar amb el nou projecte 
d’urbanització de l’accés a l’estació de tren que està redactant l’ajuntament. Així 
doncs, amb l’execució d’aquests trams d’itineraris de vianants queda resolta la 
mobilitat dels vianants de forma segura i ordenada.  

 
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Granollers, beneficiari de 

l’actuació. 
 
5. 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 “Urbanització d’itineraris de 
vianants a la carretera BV-1432 de connexió amb l’estació del nord i la carretera 
C-1415b. TM Granollers” per un import total de 578.920,49 EUR (IVA inclòs) i l’ha 
lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

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

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de les 

carreteres BV-1432 i C-1415b de titularitat de Diputació, creant uns itineraris per a 
vianants i ciclistes protegits que garanteixi la seguretat dels usuaris i incentivi la 
mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les obres 
d’Urbanització d’itineraris de vianants a la carretera BV-1432 de connexió amb 
l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM Granollers. 

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

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

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

mesos. 
 

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

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 578.920,49 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 334.719,79 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient; i l’import de 244.200,70 EUR com a avançament de la part que li 
correspon cofinançar a l’Ajuntament de Granollers, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 núms. 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. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021. 

 
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 Granollers relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “URBANITZACIÓ D’ITINERARIS DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-
1432 DE CONNEXIÓ AMB L’ESTACIÓ DEL NORD I LA CARRETERA C-1415B. TM 
GRANOLLERS”, 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 GRANOLLERS RELATIU 

A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “URBANITZACIÓ D’ITINERARIS DE 
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VIANANTS A LA CARRETERA BV-1432 DE CONNEXIÓ AMB L’ESTACIÓ DEL NORD I LA 
CARRETERA C-1415B. TM GRANOLLERS” 

 
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 núms. 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. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB 
de 2.11.2021, 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 GRANOLLERS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Josep Mayoral Antigas, i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Manuel Monfort 
Pastor.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment les carreteres BV-1432 i C-1415b, de titularitat de la Diputació de Barcelona, 

són gestionades per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-1432, al tram comprès entre l’accés a la C-17 i el nucli de Granollers, 

representa l’entrada per ponent al nucli poblacional, travessant el barri de Terra Alta i el 
de Can Gili. Després de la urbanització del primer tram entre el c/Josep Escobar i la 
implantació d’una rotonda a l’accés al c/Ferran, la secció de la carretera és de dos carrils 
de 3,30 m. En la primera fase, va quedar urbanitzada la via amb un itinerari per vianants i 
ciclistes al marge esquerre entre el c/Josep Escobar i la rotonda d’accés al c/Ferran i al 
marge dret entre la rotonda i l’accés al sistema de rampes d’accés a l’Estació del Nord. 
En el punt d’accés a la carretera C-1415b que connecta amb Canovelles, la secció de 
calçada s’amplia a 3 carrils, incorporant un carril de gir a esquerre regulat amb semàfor. 
La carretera C-1415b no disposa de voreres en el marge esquerre en el tram entre la BV-
1432 i el camp de futbol. 

 
3. L’actuació contempla la urbanització d’una vorera per a vianants en el marge esquerre 

de la BV-1432 que s’inicia a la rotonda del c/Ferran i connecta pel mateix marge amb la 
carretera C-1415b fins arribar a l’accés al camp de futbol i la connexió amb el c/Ferran i 
les escales del pas inferior de les vies del tren. En el marge dret de la BV-1432, s’amplia 
la secció de l’itinerari per vianants i ciclistes en el tram del pas inferior sota les vies del 
ferrocarril fins enllaçar amb el nou projecte d’urbanització de l’accés a l’estació de tren 
que està redactant l’ajuntament. Així doncs, amb l’execució d’aquests trams d’itineraris de 
vianants queda resolta la mobilitat dels vianants de forma segura i ordenada.  

 
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Granollers, beneficiari de l’actuació. 
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5. 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 “Urbanització d’itineraris de vianants a la 
carretera BV-1432 de connexió amb l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM 
Granollers”, per un import total de 578.920,49 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

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

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

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

1432 i C-1415b de titularitat de Diputació, creant uns itineraris per a vianants i ciclistes 
protegits que garanteixi la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com 
d’oci i lleure, mitjançant l’execució de les obres d’Urbanització d’itineraris de vianants a la 
carretera BV-1432 de connexió amb l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM 
Granollers. 

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

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

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de 
Granollers en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu “URBANITZACIÓ D’ITINERARIS DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-1432 
DE CONNEXIÓ AMB L’ESTACIÓ DEL NORD I LA CARRETERA C-1415B. TM 
GRANOLLERS”, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres 
amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 578.920,49 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Granollers. 
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Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- Execució de les obres del projecte constructiu “URBANITZACIÓ D’ITINERARIS DE 

VIANANTS A LA CARRETERA BV-1432 DE CONNEXIÓ AMB L’ESTACIÓ DEL NORD I 
LA CARRETERA C-1415B. TM GRANOLLERS” redactada per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 578.920,49 EUR (IVA 
inclòs), dels quals 334.719,79 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació 
inicialment previst assumit per la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; i l’import 
de 244.200,70 EUR com a avançament de la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Granollers, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Granollers l’avançarà la Diputació 
de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les 
obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la 
part que li correspon. 
 

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

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

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements: 
 
- Calçada i drenatge de la carretera 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de 

velocitat). 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Granollers 
 
L’Ajuntament de Granollers es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 244.200,70 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant, l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
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L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament 
de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Granollers, i quant als terrenys de titularitat pública municipal de qualsevol 
naturalesa que puguin resultar afectats per les obres de referència, d’acord amb el projecte 
aprovat definitivament així com de les seves modificacions, durà a terme la posada 
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’escaigués, o qualsevol altra figura jurídica que 
resultés compatible amb un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
L’Ajuntament de Granollers designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Granollers conservarà tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl 
urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Estructures de sosteniment de l’itinerari. 
- Baranes de protecció dels vianants 
 
L’Ajuntament de Granollers conservarà tots els elements d’urbanització dins del seu terme 
municipal que es detallen a continuació: 
 
- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Instal·lacions semafòriques. 
- Enjardinament i instal·lacions de reg associades. 
- Mobiliari urbà. 
- Canalització de tritub de reserva per a telecomunicacions. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.  
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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. 
 
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. 
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- 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 Granollers. 
 
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 Granollers: Josep Mayoral Antigas, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Manuel Monfort Pastor, Secretari de la corporació; Per la Diputació de 
Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)” 

(...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Granollers 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 
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que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai relatiu a les obres del projecte 
constructiu “Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-1435. 
PK 13+077 a 13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells” (Exp. núm. 
2018/8841).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment la carretera BV-1435, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. L’àmbit d’actuació del projecte se situa a la ctra. BV-1435, al tram comprès entre 

els PK 13+077, i el PK 13+112, entre el camí del Flix, a Sta. Eulàlia de Ronçana, i 
la primera nau del costat de Bigues Riells del Fai, al marge esquerre del riu Tenes, 
totalitzant uns 196 m d’actuació, que inclou l’eixamplament del pont sobre el riu, 
en una longitud de gairebé 40 m. 

 
3. La carretera, en el tram adjacent del pont presenta un ample reduït (calçada de 

5,20 m sense vorals), i actualment el trànsit de vianants i ciclistes es realitza pel 
marge de la carretera posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la via. 

 
4. Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària i la capacitat de la 

carretera BV-1435 en el tram adjacent al pont sobre el riu Tenes. L’eixamplament 
inclou la implantació d’un itinerari de vianants adjacent al marge esquerre de la 
carretera, sentit Bigues i Riells del Fai, protegit mitjançant la implantació de 
barreres de seguretat, eliminant la cohabitació que es produeix en l’actualitat entre 
el trànsit rodat i el trànsit de vianants. 

 
5. Aquest projecte es redacta 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 trams de 
carretera que no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa 
local de carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que 
es considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa 
local de carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions 
d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per 
a portar-les a terme en els propers anys. 

 
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 
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Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Eixamplament del pont sobre 
el riu Tenes a la carretera BV-1435. PK 13+077 a 13+112. TM Santa Eulàlia de 
Ronçana i Bigues i Riells.” per un import total d’1.010.234,11 EUR (IVA inclòs) i 
l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.  

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

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

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

BV-1435 de titularitat de Diputació, eixamplant la plataforma i el pont sobre el riu 
Tenes, a més de disposar un itinerari de vianants, mitjançant l’execució de les 
obres d’eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-1435. PK 
13+077 a 13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells del Fai. 

 
9. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 

l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, 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. 

 
10. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de sis 

mesos. 
 
11. 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. 

 
12. Es valora l’import de l’actuació en un total d’1.010.234,11 €, IVA inclòs 

corresponent al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núms. 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. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021.  

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

Diputació de Barcelona del present exercici, la Diputació podrà aprovar i 
formalitzar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com 
a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que 
el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del 
sector públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
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8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Ajuntament de Bigues i Riells 
del Fai relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu EIXAMPLAMENT DEL 
PONT SOBRE EL RIU TENES A LA CARRETERA BV-1435. PK 13+077 A 13+112. 
TM SANTA EULÀLIA DE RONÇANA I BIGUES I RIELLS, tot això d’acord amb el text 
de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA I L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS DEL FAI RELATIU A LES OBRES 

DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “EIXAMPLAMENT DEL PONT SOBRE EL RIU TENES A 
LA CARRETERA BV-1435. PK 13+077 A 13+112. TM SANTA EULÀLIA DE RONÇANA I 

BIGUES I RIELLS” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb 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 núms. 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. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB 
de 2.11.2021, 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 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA representat per l’lŀlm. Alcalde-president 
de l’Ajuntament, Sr. Francesc Bonet Nieto, i assistit per la Secretària de la corporació Sra. 
Lourdes Gimeno Maspons.    
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AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS DEL FAI, representada per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Joan Josep Galiano Peralta, i assistit pel Secretari de la corporació de 
Bigues i Riells del Fai Sr. Antonio Jose Hierro Medina. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Actualment la carretera BV-1435, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. L’àmbit d’actuació del projecte se situa a la ctra. BV-1435, al tram comprès entre els PK 

13+077, i el PK 13+112, entre el camí del Flix, a Sta. Eulàlia de Ronçana, i la primera 
nau del costat de Bigues Riells del Fai, al marge esquerre del riu Tenes, totalitzant uns 
196 m d’actuació, que inclou l’eixamplament del pont sobre el riu, en una longitud de 
gairebé 40 m. 

 
3. La carretera, en el tram adjacent del pont presenta un ample reduït (calçada de 5,20 m 

sense vorals), i actualment el trànsit de vianants i ciclistes es realitza pel marge de la 
carretera posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la via. 

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

1435 en el tram adjacent al pont sobre el riu Tenes. L’eixamplament inclou la implantació 
d’un itinerari de vianants adjacent al marge esquerre de la carretera, sentit Bigues i Riells 
del Fai, protegit mitjançant la implantació de barreres de seguretat, eliminant la 
cohabitació que es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de vianants. 

 
5. Aquest projecte es redacta 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 trams de carretera que 
no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de carreteres, 
és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es considerarà en el propi 
Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa local de carreteres. En aquests 
trams es proposen l’execució d’actuacions d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi 
recursos econòmics disponibles per a portar-les a terme en els propers anys. 

 
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 “Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la 
carretera BV-1435. PK 13+077 a 13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i 
Riells.” per un import total d’1.010.234,11 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència.  

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

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

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

1435 de titularitat de Diputació, eixamplant la plataforma i el pont sobre el riu Tenes, a 
més de disposar un itinerari de vianants, mitjançant l’execució de les obres 
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d’eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-1435. PK 13+077 a 
13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells del Fai. 

 
9. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Ajuntament  de 

Bigues i Riells del Fai, 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. 

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, en ordre a l’execució per part de 
la Diputació, de les obres del projecte constructiu de “EIXAMPLAMENT DEL PONT 
SOBRE EL RIU TENES A LA CARRETERA BV-1435. PK 13+077 A 13+112. TM SANTA 
EULÀLIA DE RONÇANA I BIGUES I RIELLS”, així com la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per 
la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.010.234,11 EUR, IVA inclòs, a càrrec de 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: 
 
- l’execució de les obres del projecte constructiu de “EIXAMPLAMENT DEL PONT 

SOBRE EL RIU TENES A LA CARRETERA BV-1435. PK 13+077 A 13+112. TM 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA I BIGUES I RIELLS”, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total d’1.010.234,11 €, IVA 
inclòs corresponent al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022, condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient, 

 
- La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

l’expropiació forçosa, ocupacions temporals i constitució de servituds de tots aquells 
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terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbanitzable (SNU) 
de conformitat amb la relació de béns i drets afectats del projecte constructiu aprovat 
definitivament així com de les seves modificacions. 

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

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

i manteniment dels següents elements:  
 

 Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en 
sòl no urbanitzable. 

 Calçada i drenatge de la carretera 
 Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada. 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana durà a terme la gestió integral de l’expropiació 
forçosa, l’ocupació temporal i constitució de servituds dels terrenys de titularitat privada en 
Sòl Urbà (SU) 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 amb un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
Quant als terrenys de titularitat pública municipal i de qualsevol naturalesa que puguin 
resultar afectats és durà 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, per un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart. - Obligacions de l’Ajuntament  de Bigues i Riells del Fai 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai durà a terme la gestió integral de l’expropiació 
forçosa, l’ocupació temporal i constitució de servituds dels terrenys de titularitat privada en 
Sòl Urbà (SU) 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 amb un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
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Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Cinquè.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els punts 
anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Setè. - 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. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
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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. 
 
Desè.- 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. 

 
Onzè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació; un 
representant tècnic de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, i un representant tècnic 
de l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.  
 
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.  
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: Francesc Bonet Nieto, Alcalde-president 
de l’Ajuntament; Lourdes Gimeno Maspons, Secretària de la corporació; Per l’Ajuntament de 
Bigues i Riells del Fai: Joan Josep Galiano Peralta, Alcalde-president de l’Ajuntament; Antonio 
Jose Hierro Medina, Secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons 
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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 als Ajuntaments de Santa Eulàlia 
de Ronçana i de Bigues i Riells del Fai 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.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació 
d’una errada material detectada en el redactat del Projecte constructiu 
d’Eixamplament del pont del PK 2+400 de la carretera BV-1005, conservant 
l'actual aparença de pedra. TM Veciana (Exp. núm. 2018/17129).- 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, va aprovar inicialment per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 10 de juny de 2021 (AJG341/21), el Projecte 
constructiu d’Eixamplament del pont del PK 2+400 de la carretera BV-1005, 
conservant l'actual aparença de pedra. TM Veciana, amb tràmit d’informació pública, i 
publicat anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 15 de juny de 2021, 
obrint-se el termini d’al·legacions i acabant-se el dia 28 de juliol de 2021, sense que es 
formulessin al·legacions, per la qual cosa el projecte va quedar aprovat definitivament. 
 
2. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis  d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, i per decret del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals de data 1 d’octubre de 2021 (D10542/21), va aprovar l’expedient de 
contractació d’obres relatiu al Projecte constructiu d’Eixamplament del pont del PK 
2+400 de la carretera BV-1005, conservant l'actual aparença de pedra. TM Veciana i el 
Plec de clàusules administratives, amb un pressupost de dos-cents seixanta-set mil 
cent setanta-un euros amb un cèntim (267.171,01€), IVA exclòs, que aplicant el 21 % 
de l’IVA de cinquanta-sis mil cent cinc euros amb noranta-un cèntims (56.105,91 €), 
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resulta tenir un pressupost total de tres-cents vint-i-tres mil dos-cents setanta-sis euros 
amb noranta-dos cèntims (323.276,92 EUR), IVA inclòs. 
 
3. En data 5 d’octubre d’enguany s’ha publicat en el Perfil de contractant l’anunci de 
licitació. Es va procedir a la suspensió de la licitació en haver-se detectat una errada 
en el projecte. A data de la suspensió de la licitació no s’havia presentat cap oferta. 
 
4. En l’esmentat projecte s’ha detectat una errada material que afecta la categoria de 
la classificació que ha de tenir el contractista que executi l’esmentat projecte, segons 
consta a l’informe tècnic emès per la Oficina de Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de 29 
d’octubre de 2021, que es reprodueix: 
 

“Us informem, als efectes oportuns, que s’ha detectat una errada en la classificació del 
contractista que figurava en el projecte de referència pel que fa a la numeració, que a 
efectes de licitació ha de ser la que s’indica a continuació: 
 
‒ Grup: K Especials 
‒ Subgrup: 7 Restauració de Béns immobles històric-artístics 
‒ Categoria actual: 2 Anualitat mitja de 150.000 € a 360.000 € de VEC” 

 
5. Donat el contingut de l’informe abans reproduït, i pel que fa a la classificació del 
contractista, que es recull al projecte: 
 
On diu 
 

‒ Grup: K Especials 
‒ Subgrup: 2 Restauració de Béns immobles històric-artístics 
‒ Categoria actual: 2 Anualitat mitja de 150.000 € a 360.000 € de VEC 

 
(nota: el subratllat és l’error a subsanar) 

 
Ha de dir 
 

‒ Grup: K Especials 
‒ Subgrup: 7 Restauració de Béns immobles històric-artístics 
‒ Categoria actual: 2 Anualitat mitja de 150.000 € a 360.000 € de VEC 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques estableix que “les administracions públiques podran, 
així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
2. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a 
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rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. RECTIFICAR d’ofici l’errada material detectada al Projecte constructiu 
d’Eixamplament del pont del PK 2+400 de la carretera BV-1005, conservant l'actual 
aparença de pedra. TM Veciana, aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 10 de juny de 2021 (AJG341/21), de manera que: 
 
On diu 
 

‒ Grup: K Especials 
‒ Subgrup: 2 Restauració de Béns immobles històric-artístics 
‒ Categoria actual: 2 Anualitat mitja de 150.000 € a 360.000 € de VEC 

 
(nota: el subratllat és l’error a subsanar) 

 
Ha de dir 
 

‒ Grup: K Especials 
‒ Subgrup: 7 Restauració de Béns immobles històric-artístics 
‒ Categoria actual: 2 Anualitat mitja de 150.000 € a 360.000 € de VEC” 

 
Documents vinculats 
 
Projecte(dabaa07035efdb567892) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 FRANCISCO JAVIER  13/10/2021, 20:55 
 FONT  
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)  29/10/2021, 09:39 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  29/10/2021, 20:32 
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11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del projecte constructiu “Estabilització dels talussos i protecció dels vessants a 
la carretera BV-4022. TM Cercs - La Nou de Berguedà” (Exp. núm. 
2021/0004251).- 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 carretera BV-4022 és la via principal d’accés al nucli urbà de La Nou del 

Berguedà ja que uneix aquest amb la carretera C-16. Aquesta carretera transcorre 
per un terreny muntanyós, presenta nombrosos talussos i vessants en direcció a la 
mateixa. Per aquest motiu es va realitzar un estudi i revisió dels talussos entre 
l’enllaç de la Carretera BV-4022 amb la C-16 (PK 0+000) i el nucli de La Nou de 
Berguedà (PK 5+000) i dels vessants més significatius. En els cinc quilòmetres 
analitzats s’han diferenciat un total de 17 talussos on cal actuar amb l’aplicació de 
nous tractaments d’estabilització, així com amb la reparació i reforç d’alguns dels 
tractaments ja existents. S’ha fet una revisió dels talussos entre l’enllaç de la 
carretera BV-4022 amb la C-16 (PK 0+000) i el nucli de La Nou de Berguedà 
(PK 5+000) i dels vessants més significatius (PK 0+100 a 0+607) i (2+695 a 3+004) 
amb la finalitat de determinar possibles mesures que ajudin a millorar l’estabilitat del 
desmunts i el perill de possibles despreniments dels vessants, associats als 
desmunts. L’objecte d’aquest projecte és, doncs, dissenyar les mesures a aplicar 
als talussos i vessants, prèviament identificats, i per tot això l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte constructiu 
d’Estabilització dels talussos i protecció dels vessants a la carretera BV-4022. 
TM Cercs - La Nou de Berguedà. 

 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 933.575,18 €, IVA exclòs, i amb el 21 % 

de l’IVA de 196.050,79 €, resulta tenir un pressupost total d’1.129.625,97 €. 
 
3. El projecte contempla que la classificació de les obres per a poder participar en la 

licitació d’aquestes obres serà la següent: 
 

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

4 d’octubre de 2021, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 13 
d’octubre de 2021, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  
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Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 

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

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

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

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

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

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

l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificat per Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021, i núm. 
7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, i núm. 11936/21, 
de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2 de novembre de 2021. 

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

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte d’estabilització dels talussos i protecció dels vessants a la 
carretera BV-4022. TM Cercs - La Nou de Berguedà, amb un pressupost de nou-cents 
trenta-tres mil cinc-cents setanta-cinc euros amb divuit cèntims (933.575,18 €), IVA 
exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, d’import 196.050,79 €, resulta tenir un 
pressupost total d’un milió cent vint-i-nou mil sis-cents vint-i-cinc euros amb noranta-
set cèntims (1.129.625,97 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el 
mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(84b7fee80dc200e3e7a2) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 AMIGO MITJANA, JORDI  21/10/2021, 09:44 
 (AUTENTICACIÓN) 
 AMIGO MITJANA, JORDI  21/10/2021, 09:45 
 (AUTENTICACIÓN) 
 AMIGO MITJANA, JORDI  21/10/2021, 09:45 
 (AUTENTICACIÓN) 
 AMIGO MITJANA, JORDI  21/10/2021, 09:46 
 (AUTENTICACIÓN) 
 AMIGO MITJANA, JORDI  21/10/2021, 09:47 
 (AUTENTICACIÓN) 
 AMIGO MITJANA, JORDI  21/10/2021, 09:47 
 (AUTENTICACIÓN) 
 AMIGO MITJANA, JORDI  21/10/2021, 09:48 
 (AUTENTICACIÓN) 
 AMIGO MITJANA, JORDI  21/10/2021, 09:49 
 (AUTENTICACIÓN) 
 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL -  22/10/2021, 14:34 
 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL -  22/10/2021, 14:35 
 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL -  22/10/2021, 14:38 
 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL -  22/10/2021, 14:39 
 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL -  22/10/2021, 14:40 
 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL -  22/10/2021, 14:45 
 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL -  22/10/2021, 14:46 
 SANCHEZ RODRIGUEZ RAUL -  22/10/2021, 14:48 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Ricardo Iñíguez Roldán  25/10/2021, 13:56 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  02/11/2021, 13:12 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció 
atorgada l’any 2020, en la convocatòria 20202019512001133 de concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments de la 
província de Barcelona destinades a finançar les despeses de transport escolar 
dins la campanya “Coneguem Els nostres parcs 2020”, a favor de l’Ajuntament 
de Súria, per un import de 325 € (Exp. núm. 2019/11350).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern de data 14 de novembre de 2019 es va 
aprovar la convocatòria 20202019512001133 de concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva als ajuntaments de la província de Barcelona destinades a 
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finançar les despeses de transport escolar dins la campanya “Coneguem Els nostres 
parcs 2020”. 
 
Atès que posteriorment, en sessió de data 12 de març de 2020 la Junta de Govern va 
aprovar la resolució d’aquesta convocatòria, d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat. 
 
Entre les subvencions atorgades es va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Súria 
per import de 500,00 €.  
 
D’entre els beneficiaris de l’esmentada subvenció estava l’Ajuntament de Súria que se 
li va concedir una subvenció per import de 500,00 €.  
 
Arran les afectacions que les mesures de contenció del COVID-19 van tenir en la 
realització de les sortides escolars previstes dins el programa Coneguem els nostres 
parcs, edició 2019-2020, moltes escoles van poder fer sortides abans del tancament 
escolar que es va produir el 13 de març de 2020. Però d’altres es van quedar sense la 
possibilitat de fer cap sortida, fet que va comportar la renúncia dels ajuntaments 
afectats a les subvencions concedides per a ajudar a finançar el cost del transport de 
la segona fase del programa Coneguem els nostres parcs. 
 
L’Ajuntament de Súria en data 29 de maig de 2020, va presentar la renúncia a l’import 
subvencionat per a la sortida escolar de la escola FEDAC Súria prevista pel 23 de 
març del 2020. 
 
Vist l’escrit de renúncia de l’Ajuntament de Súria, es va procedir per Decret aprovat, en 
data 1 de febrer de 2021, número de registre de resolucions 618/2021, pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals a l’acceptació de la renúncia i a 
deixar sense efectes la totalitat de la subvenció atorgada a dit ajuntament. 
 
Atès que en data 5 d’agost del 2020, l’Ajuntament de Súria presenta el corresponent 
justificant de la subvenció relatiu a dues sortides escolars per les que havien demanat 
la subvenció i que si es van poder realitzar durant l’exercici 2020, així com acompanya 
la memòria d’activitats corresponent. 
 
Atès que el termini de justificació establert a les bases que regien la present 
convocatòria finalitzava el 30 d’octubre de 2020. 
 
Vist que l’Ajuntament de Súria ha justificat correctament l’actuació objecte de 
subvenció. 
 
Atès que s’ha contestat que per error es va procedir a acceptar la totalitat de la 
renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Súria i a deixar-la sense efectes, 
quan s’hauria d’haver deixat sense efectes parcialment. 
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Atès que la subvenció atorgada, justificada i pendent de tramitar no s’ha incorporat 
com a romanent en el pressupost 2021, motiu pel qual cal procedir a tramitar el 
corresponent reconeixement de crèdit d’aquesta subvenció. 
 
Vist l’annex 4 de instruccions sobre reconeixements de crèdit, de la instrucció de la 
Intervenció General sobre diverses matèries de control intern de la Diputació de 
Barcelona, que disposa que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària 
la competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de competència originària per aprovar la despesa. 
 
Atès que respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total 
tres cents vint-i-cinc euros (325,00 €), existeix consignació pressupostària en l’exercici 
corrent, així com també existia consignació pressupostària adequada i suficient en 
l’anterior exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat 
a dret indicat en els paràgrafs anteriors. 
 
Procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de tres cents vint-i-cinc euros (325,00 €), autoritzar i disposar aquesta despesa, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50400/17230/46200 del vigent pressupost de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
 
Atès que l’article 176.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març (en endavant TRLHL), estableix que amb càrrec 
als crèdits de cada pressupost només podran aplicar-se obligacions que s’efectuïn en 
l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núms. 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. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT a favor de l’Ajuntament de Súria, per import de 
tres cents vint-i-cinc euros (325,00 €), atès que en data 5 d’agost del 2020, 
l’Ajuntament de Súria va presentar el corresponent justificant de la subvenció, així com 
va acompanyar la memòria d’activitats corresponent, relatiu a dues de les tres sortides 
escolars per les que havien demanat la subvenció, dins de la convocatòria 
20202019512001133 de concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva als ajuntaments de la província de Barcelona destinades a finançar les 
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despeses de transport escolar dins la campanya “Coneguem Els nostres parcs 2020”, 
aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de novembre de 2019, i que 
posteriorment en data 12 de març de 2020 la Junta de Govern va aprovar la resolució 
d’aquesta convocatòria, d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat, 
concedint una subvenció a l’Ajuntament de Súria per import de 500,00 €.  
 
Atès que per error, es va procedir per Decret aprovat, en data 1 de febrer de 2021, 
número de registre de resolucions 618/2021, pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals a l’acceptació de la renúncia de la totalitat de la 
subvenció i a deixar sense efectes la subvenció atorgada a dit ajuntament, quan 
l’ajuntament va renunciar parcialment a la subvenció atorgada mitjançant escrit 
presentat en data 29 de maig de 2020. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per la quantitat de tres cents vint-i-
cinc euros (325,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50400/17230/46200 
de l’exercici 2021. 
 
Tercer.  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Súria, pel seu coneixement 
i efectes.” 
 
13.- 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 d’explotacions 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, dins l’àmbit 
de la xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 2022, per un 
import de 400.145,19 € (Exp. núm. 2021/5885).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
13 de maig de 2021, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a les explotacions 
forestals, les agrícoles-ramaderes, les empreses de serveis, la millora d’habitatges i la 
restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i per 
a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i eficiència energètica, dins l’àmbit de la 
xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 2022. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
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Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar amb data 19 de maig de 2021 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 564097. 
 
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 7 d’octubre de 2021, d’acord amb l’informe tècnic que 
valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
  
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions 
a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la resolució de concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria de subvencions, a les explotacions forestals, empreses agrícoles- 
ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i 
eficiència energètica en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a 
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l’exercici 2022, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als 
següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

1  EAR MSY B63820815 BALLO MICROESTUDI SLU Instal·lació hivernacles a Can 
Figuerolas Fogars de Montclús 3.150,00 

2  EAR MSY XXX Recuperació pastures per a 
boví 

Cànoves i 
Samalús, Sant 
Pere de Vilamajor 

3.500,00 

3  EAR MSY B63749188 CULTIUS CAN RUBI SL  
Sistema de gestió i fertilització 
d'aigua pels sistema de reg del 
viver 

Fogars de Montclús 3.150,00 

4  EAR MSY G65434896 FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC 
Sistemes d'abeuradors i 
alimentació automàtics 
explotació avícola 

Cànoves i Samalús 3.150,00 

5  EAR MSY B60446929 PLANAS RIERA GESTIO 
TURÍSTICA S.L 

Construcció de carcassa amb 
panells per a cava de 
maduració formatges 

Montseny 3.150,00 

6  EAR MSY XXX  Construcció de pallera del 
Corral del Vímets 

Sant Pere de 
Vilamajor 3.500,00 

7  EAR MSY XXX 
Reconstrucció parets de pedra 
seca esllavissades en camps de 
conreu. 

Montseny 3.150,00 

8  EAR GRF XXX Compra atomitzador a de 1000 l 
remolcada 

Avinyonet del 
Penedès 2.800,00 

9  EAR GRF XXX Compra maquinària  Olivella 2.800,00 

10  EAR FOIX XXX Compra de tractor Castellet i La 
Gornal 2.800,00 

11  EAR FOIX XXX Compra maquina per a 
despuntar ceps 

Santa Margarida i 
els Monjos 2.800,00 

12  EAR FOIX J64856891 MALLOFRE BESER 
VITICULTORS SCP 

Control ecològic del corc del 
raïm 

Santa Margarida i 
els Monjos 2.113,65 

13  EAR SLL XXX Sistema refrigeració 4 naus 
gallines ecològiques Sant Llorenç Savall 3.150,00 

14  EAR SLL B60471083 TRUP-TRUP SL Reconstrucció terrasses de 
pedra seca Sant Llorenç Savall 3.150,00 

15  EAR SLL B61602256 MOND OBERT SL Tancament perimetral de vinya 
d'exclusió de fauna Talamanca 3.500,00 

16  EAR MCO B66068065 RUCS DEL CORREDOR S.L Adquisició menjadora per 
èquids Dosrius 634,05 

17  EAR MCO J66472911 CAN TERRADES PRODUCCIÓ 
AGRÀRIA ECOLÒGICA SCP 

Adquisició de collars 
localitzadors GPS pel ramat Sant Celoni 749,19 

18  EAR SLI B65093833 BOUQUET D'ALELLA S.L.  Instal·lació de mobiliari celler Alella 2.616,75 

19  EAR SLI XXX 
Compra de desbrossadora 
mecànica per fer manteniment 
de finques 

Vilassar de Dalt, 
Alella, Teià i Cabrils 2.800,00 

20  EAR SMA XXX Recuperació i protecció vinya a 
la Vall de Betlem Badalona 3.500,00 

21  EAR SMA F66402637 CONREU SERENY SCCL Adquisició de trituradora per 
restes de poda Badalona 2.000,00 

22  EF MSY XXX Recuperació bassa de Can 
Barraca Fogars de Montclús 1.250,00 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

23  EF MSY XXX 
Estassada manual de matoll, 
esporga, selecció de tanys i 
eliminació de restes 

La Garriga 2.400,00 

24  EF MSY B55328678 TURÓ DE GRENYS, S.L. Eliminació de restes de tallada i 
arranjament camins Gualba 2.493,57 

25  EF MSY N0173592G ROBLES BV Estassada manual de sotabosc El Brull 2.400,00 

26  EF MSY F65192593 FEM ECOLOGIA DE MUNTANYA 
AL POLELL SCCL 

Adquisició de maquinària per a 
serradora de fusta  

Sant Pere de 
Vilamajor 2.800,00 

27  EF MSY XXX Construcció i arranjament de 
camins Tagamanent 1.786,00 

28  EF MSY XXX Estassada manual de matoll, 
esporga i eliminació de restes Tagamanent 2.399,86 

29  EF MSY XXX Recuperació de pastures El Brull 3.000,00 

30  EF MSY XXX Estassada de sotabosc, poda i 
eliminació de restes Cànoves i Samalús 1.920,00 

31  EF MSY B64321995 RIERA GODORI SL 

Poda castanyers, estassada 
parcial UA7, manteniment de 
camins i manteniment hidrant i 
vàlvula bassa 

Montseny-Fogars 
de Montclús 2.568,42 

32  EF MSY A58949272 SERRAHIMA SA Franja de protecció incendis 
forestals Mas El Solà El Brull 1.800,00 

33  EF MSY XXX Conservació de prats de dall Montseny 1.000,00 

34  EF MSY F62006978 ELS CINGLES DE LA BESA SAT Arranjaments de camins 
malmesos pel temporal Glòria. El Brull/Montseny 2.554,32 

35  EF GRF G62089636 
AGRUPACIÓ CIUTADANA DE 
VIGILÀNCIA D’INCENDIS 
FORESTALS DEL PENEDÈS GEIF 

Reforestació zona cremada 
2013 Olèrdola 400,00 

36  EF GRF B60866183 DONCER MORISCA SL Prevenció d'incendis i 
restauració de l'entorn Sitges 3.000,00 

37  EF GRF XXX Estassada manual amb 
eliminació de restes Gavà 2.400,00 

38  EF SLL XXX Estassada manual de feixes per 
a prevenció d'incendis Mura 3.000,00 

39  EF SLL XXX Estassada de sotabosc, poda i 
eliminació de restes Castellar del Vallès 2.400,00 

40  EF SLL B62162698 SERVIDEPOR SL 
Arranjament de camí i 
adquisició trituradora forestal 
per prevenció d'incendis 

Matadepera 2.400,00 

41  EF MCO XXX Tallada sanitària per plaga en 
plantació de pi insigne Vallgorguina 3.000,00 

42  EF MCO XXX Estassada manual de sotabosc, 
esporga i eliminació de restes Vallgorguina 1.800,00 

43  EF MCO A65181067 TRANSPORTS I EXCAVACIONS J 
CASSI I FILL S.A 

Estassada manual de matoll 
amb eliminació de restes Sant Celoni 2.400,00 

44  EF MCO XXX Estassada manual de sotabosc 
amb eliminació de restes Sant Celoni 2.400,00 

45  EF MCO E66014440 BURJONS BUXALLEU CB Estassada manual de sotabosc Tordera 256,00 

46  EF MCO XXX Estassada manual de sotabosc Dosrius 989,60 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

47  EF MCO XXX Estassada manual de sotabosc Tordera 2.400,00 

48  EF MCO XXX Estassada de sotabosc i 
arranjament de camins Tordera 1.419,02 

49  EF MCO XXX Estassada de sotabosc i 
arranjament de camins Tordera 867,88 

50  EF MCO XXX Recuperació pastures Vallgorguina 978,75 

51  EF MCO XXX Estassada manual de sotabosc Sant Celoni 1.183,20 

52  EF MCO XXX Estassada manual de sotabosc Sant Celoni 1.087,20 

53  EF MCO B67088526 AGRUPACIÓ FORESTAL DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR SL 

Adquisició grua hidràulica 
forestal Sant Celoni 2.400,00 

54  EF MCO XXX Estassada manual de sotabosc Pineda de Mar 648,00 

55  EF MCO XXX Estassada manual de l'estrat 
arbustiu amb esporga d'arbrat Tordera 1.204,00 

56  EF SLI XXX 
Desbrossada, neteja i 
manteniment franja protecció 
Can Boquet 

Vilassar de Dalt 2.400,00 

57  EF SLI XXX Estassada de sotabosc i repàs 
de camins de desembosc La Roca del Vallès 1.188,54 

58  EF SLI XXX Estassada de sotabosc, poda 
d'arbrat i eliminació de restes La Roca del Vallès 1.920,00 

59  EF SLI XXX Reparació bassa reg per a 
amfibis Vallromanes 3.000,00 

60  EF FOIX E67625400 CAL SERVENT CB Perímetre de seguretat 
edificació Castellet i la Gornal 2.375,00 

61  EF FOIX XXX 
La no realització de treballs 
forestals per motius de 
conservació (16ha) 

Castellet i la Gornal 3.000,00 

62  ES MSY F60253499 CALENGOBI SCCL Renovació adhesió CETS El Brull 162,00 

63  ES MSY J61957767 ADEMC, SCP 

Impressió material educatiu i 
renovació CETS, adquisició 
material activitat educació 
ambiental 

Montseny 697,05 

64  ES MSY G08458051 OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL - 
OBINSO 

Depuració d'aigües residuals 
per llit de graves El Brull 4.500,00 

65  ES SLL B61987566 NOUS REPTES S.L. Renovació certificació CETS Matadepera 217,80 

66  ES SLL G64586225 BIOSFERA ASSOCIACIÓ 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL Renovació certificació CETS Tots els de l'àmbit 

de SLL 217,80 

67  ES SLL B64433261 GAIA-SERVEIS AMBIENTAL SL Renovació certificació CETS Tots els de l'àmbit 
de SLL 217,80 

68  ES SLL B63362990 GONZALEZ MARTINO SLL Renovació certificació CETS Matadepera 217,80 

69  ES SLL B61611802 ACTIVITATS EN EL MEDI 
NATURAL S.L. Renovació certificació CETS Terrassa 217,80 

70  ES SLL XXX Renovació certificació CETS Vacarisses 217,80 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

71  ES SLL B06930937 TRES TURONS HISTÒRIA I 
PATRIMONI SL Actuacions vinculades a CETS Varis municipis del 

parc de SLL 1.501,02 

72  ES MCO XXX Fleca ecològica Sant Celoni 3.390,75 

73  ES MCO R5800395E FUNDACIÓ PERE TARRÉS 
Adequació accessibilitat i 
llicencia activitat casa colònies 
Alfar 

Dosrius 4.050,00 

74  ES GRF F66948332 LA FASSINA DE JAFRE SCCL Adhesió CETS Olivella 291,01 

75  ES GRF G64857741 FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA Adhesió CETS Olivella 291,01 

76  ES GRF B62206826 CÀMPING I BUNGALOWS 
SITGES SL Adhesió CETS Sitges 291,01 

77  ES GRF B65014169 NOOTKA KAYAK S.L. Adhesió CETS Sitges 291,01 

78  ES GRF B62318498 MIR POUS GIRONA SL (CETS) eficiència energètica: 
canvi finestres Sitges 4.050,00 

79  ES GRF XXX 
(CETS) Canvi de sistema 
d'il·luminació a led de baix 
consum 

Vilanova i la Geltrú 475,89 

80  ES GRF B59891366 VEGA DE RIBES S.L. 
(CETS)Instal·lació de plaques 
solars i inversor per 
l’autoconsum elèctric 

Sant Pere de Ribes 3.978,90 

81  ES GRF B66468646 JALLUCA, SL (CETS)Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum Vilanova i la Geltrú 4.050,00 

82  HAP
A MSY XXX 

Col·locació de làmina 
impermeabilitzant i substitució 
paviment porxo 

El Brull 3.327,50 

83  HAP
A MSY XXX 

Reparació de goteres i 
filtracions d'aigua en porxo de 
Can Medina. 

El Brull 4.500,00 

84  HAP
A MSY XXX 

Construcció cisterna aigües 
pluvials i instal·lació de fossa 
sèptica 

Cànoves 4.500,00 

85  HAP
A MSY XXX Connexió a la xarxa de 

clavegueram. Montseny 4.006,25 

86  HAP
A MSY XXX Connexió a la xarxa de 

clavegueram 
Sant Pere de 
Vilamajor 3.507,21 

87  HAP
A MSY G58642935 FUNDACIÓ LA CASA DE L’AIRE 

ROGER TORNÉ Rehabilitació masia Can Surell Sant Pere de 
Vilamajor 4.500,00 

88  HAP
A MSY XXX Construcció cobert desmuntable Montseny 3.600,00 

89  HAP
A MSY XXX Reparació de teulada de Can 

Vilorda Montseny 1.061,48 

90  HAP
A MSY XXX Connexió de la masia Ca l'Oriol 

a la xarxa de clavegueram Montseny 4.500,00 

91  HAP
A MCO XXX Rehabilitació completa cambra 

bany Tordera 4.500,00 

92  HAP
A MCO XXX Depuració aigües residuals i 

construcció armari instal·lacions Tordera 4.500,00 

93  HAP
A MCO XXX Millores en l'accés a la casa. 

Construcció rampa 
Sant Iscle de 
Vallalta 2.038,02 

94  HAP
A GRF F08976797 CAN PERE, S.C.C.L. Reparació façana granja 

escolar Can Pere Sant Pere de Ribes 3.375,90 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

95  HAP
A GRF XXX 

Reparació de teulada i forats 
finestres edifici antic cobert de 
producció de vi, masia Can 
Giralt 

Sant Pere de Ribes 4.500,00 

96  HAP
A SMA E60586963 ANTONIO MARES DE SAAVEDRA 

Y CIA C.B. 

Reparacions vàries: murs de 
contenció camí d'entrada, 
escala d'accés, registres, 
brancals porta 

Badalona 4.050,00 

97  HAP
A SMA B63337497 MAS BOSCA S.L. Rehabilitació masoveria Badalona 4.500,00 

98  BIO MSY XXX Instal·lació caldera de biomassa Montseny 6.800,00 

99  BIO MSY XXX Instal·lació de dos estufes de 
llenya 

Sant Pere de 
Vilamajor 2.559,50 

100  BIO MSY  XXX Recuperador de calor insertable Seva 1.645,37 

101  BIO MSY XXX Instal·lació solar d'autoconsum Cànoves i Samalús 6.800,00 

102  BIO MSY XXX Finestres. Aïllament tèrmic de 
l'habitatge 

Sant Pere de 
Vilamajor 2.389,31 

103  BIO MSY XXX Aïllament finestres i estufa de 
llenya 

Sant Pere de 
Vilamajor 2.101,11 

104  BIO MSY XXX Instal·lació de dues estufes 
(llenya i pellet) 

Sant Pere de 
Vilamajor 2.003,45 

105  BIO MSY XXX Estufa de pellet Sant Esteve de 
Palautordera 1.658,74 

106  BIO MSY XXX Renovació instal·lació 
fotovoltaica 

Sant Pere de 
Vilamajor 6.800,00 

107  BIO MSY XXX Instal·lació solar d'autoconsum Fogars de Montclús 2.672,95 

108  BIO MSY XXX Estufa de llenya Campins 804,75 

109  BIO MSY XXX Instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum 

Sant Pere de 
Vilamajor 4.884,87 

110  BIO MSY XXX Instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum Montseny 4.063,28 

111  BIO MSY XXX Instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum Montseny 4.576,83 

112  BIO MSY B58526591 CAN BARRINA SL  Instal·lació solar d'autoconsum Montseny 6.800,00 

113  BIO MSY XXX Instal·lació caldera de biomassa Montseny 6.800,00 

114  BIO MSY XXX Sistema acumulació amb 
bateries a La Caseta 1 Montseny 3.595,74 

115  BIO MSY XXX 
Instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum a La Caseta 2 i 
sistema d'acumulació 

Montseny 5.797,24 

116  BIO MSY XXX Instal·lació fotovoltaica aïllada Sant Pere de 
Vilamajor 6.800,00 

117  BIO MSY XXX Instal·lació fotovoltaica aïllada Cànoves i Samalús 6.800,00 

118  BIO MSY XXX Instal·lació de bomba de calor 
amb energia solar, casa A Cànoves i Samalús 6.800,00 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

119  BIO MSY XXX Instal·lació de bomba de calor 
amb energia solar, casa B Cànoves i Samalús 6.800,00 

120  BIO MSY XXX 
Instal·lació fotovoltaica i 
modificació instal·lació solar 
tèrmica 

Fogars de Montclús 5.355,00 

121  BIO MSY XXX Aïllament tèrmic parets exteriors 
antic galliner amb SATE Fogars de Montclús 6.800,00 

122  BIO GRF XXX Instal·lació plaques solars Olivella 6.800,00 

123  BIO GRF XXX Calefacció amb recursos 
naturals St. Pere de Ribes 2.475,54 

124  BIO MCO XXX Instal·lació de llar de foc 
insertable Fogars de la Selva 894,19 

125  BIO MCO XXX Instal·lació d'insert de llenya 
adaptat a la llar de foc Fogars de la Selva 1.453,08 

126  BIO MCO XXX Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum Tordera 2.685,67 

127  BIO MCO XXX Sistema d'il·luminació eficient Dosrius 1.570,91 

128  BIO MCO XXX Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum St. Celoni 3.162,64 

129  BIO MCO XXX Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum 

Sant Iscle de 
Vallalta 6.800,00 

130  BIO MCO XXX Instal·lació tèrmica amb 
biomassa 

Sant Iscle de 
Vallalta 5.969,93 

131  BIO SLI XXX 
Instal·lació de vidres amb 
càmera d’aïllament tèrmic i 
acústic amb capa selectiva 

Òrrius 6.800,00 

132  BIO SLL XXX Aïllament tèrmic exterior de 
teulada i parets Mura 6.800,00 

133  BIO SLL B42758797 MASOVERIA CAN POBLA SL Instal·lació solar tèrmica i 
estufes de llenya Matadepera 6.960,00 

134  EC MSY G58516410 COORDINADORA PER A LA 
SALVAGUARDA DEL MONTSENY 

Publicació de La Sitja del Llop - 
Revista del Montseny 2022 Sant Celoni 640,00 

135  EC MSY G62009659 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
MONTSENY ACTIU 

Recuperació festes tradicionals 
del poble de Montseny Montseny 800,00 

136  EC MSY G67048371 ASSOCIACIÓ SALVEM CAMPINS Cicle de xerrades i tallers dels 
recursos naturals del municipi Campins 800,00 

137  EC MTQ J59565820 U.D. SANT QUIRZE DE BESORA Samarretes promoció Parc del 
Castell de Montesquiu 

Sant Quirze de 
Besora 640,00 

138  EC MTQ G58083551 FEDERACIÓ DE CORS DE CLAVÉ 
DE BARCELONA Clavé a la Natura Montesquiu 800,00 

139  EC MTQ G61456810 CLUB EXCURSIONISTA SANT 
QUIRZE DE BESORA VIII Trail del Bisaura 2022 Sant Quirze de 

Besora 800,00 

140  EC MTQ G59797241 AGRUPACIÓ SARDANISTA DE 
TARADELL 

Edició d'un doble CD de 
sardanes d'Osona Taradell 640,00 

141  EC SLI G58119777 AMICS UNESCO DE BARCELONA 
Excavació, consolidació i 
activitats de difusió al poblat 
ibèric del Turó Gros 

Òrrius 800,00 

142  EC GRF G08858961 FEDERACIÓ CATALANA 
D’ESPELEOLOGIA 

Control i estudi de casos 
d’hipòxia en les cavitats del 
parc 

Sitges 800,00 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

143  EC GRF G64644271 

CIPAG. COL·LECTIU PER A LA 
INVESTIGACIÓ DE LA 
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 
DE GARRAF-ORDAL 

Projecte integral d'investigació i 
de dinamització cultural Begues 800,00 

144  EC SMA G59367540 CLUB MUNTANYENC MOLLET Caminada de Serralada de 
Marina Mollet del Vallès 800,00 

 
Total subvencions concedides:                                                           400.145,91 euros 
 
Segon. DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 

 Línia  Parc NIF Sol·licitant Motiu 

1 EAR SMA  XXX No aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions 

2 EF MSY B08357162 CAN BESA SL  No subvencionable 

3 EF MSY F65192593 FEM ECOLOGIA DE 
MUNTANYA AL POLELL SCCL Altra subvenció atorgada 

4 ES SLL B61505533 LÀCTICS CASANUEVA S.L. No aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions 

5 ES MCO  XXX No subvencionable 

6 ES GRF  CATALONIA ADVENTURES 
(XXX) 

No aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions 

7 ES GRF G64771876 ASSOCIACIÓ EDULIS Sol·licitud fora de termini 

8 HAPA MSY P0801400C AJUNTAMENT D'AIGUAFREDA No beneficiari d’acord les Bases de les 
Subvencions 

9 HAPA MCO  XXX No aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions 

10 HAPA SMA G59435404 ASSOCIACIÓ AMICS DE 
REIXAC No subvencionable 

11 BIO MSY  XXX Per trobar-se fora d’àmbit 

12 BIO MSY  XXX Per trobar-se fora d’àmbit 

13 BIO MSY  XXX Per trobar-se fora d’àmbit 

14 BIO MSY  XXX Per trobar-se fora d’àmbit 

15 BIO MSY  XXX Per trobar-se fora d’àmbit 

16 BIO MSY B65903486 MASIA RURAL CAN PUIG SL Sol·licitud fora de termini 

17 BIO MSY  XXX Sol·licitud fora de termini 

18 EAR SLI B61710356 ALELLA VINÍCOLA SL No aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions 
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Tercer. REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de Junta 
de Govern núm. 220 de data 13 de maig de 2021, que va aprovar la convocatòria i les 
bases específiques de les subvencions, que inicialment es va convocar per import de 
500.000,00 € dels quals 400.145,91 € corresponen a la quantia per a l’atorgament de 
subvencions, i en conseqüència la redistribució de les quantitats inicialment previstes i 
sense superar el total màxim previst, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Import inicial Import sobrant Import definitiu 

500.000,00 € 99.854,09 400.145,91 
 
Any 2022 
 
- Disminuir les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
31.508,18 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’explotacions forestals  
15.200,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’explotacions forestals 
53.000,00 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
36.827,96 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’empreses de serveis 
23.357,41 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’empreses de serveis 
15.500,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
22.083,64 € - G/50402/17230/78900 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
  6.240,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia de biomassa i eficiència energètica 
11.680,00 € - G/50402/17230/48901 - Línia d’activitats culturals 
 
- Incrementar l’autorització de la despesa amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries següents: 
 

19.650,80 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
20.720,10 € - G/50402/17230/78900 - Línia de biomassa i eficiència energètica 
 
- Autoritzar les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
40.422,54 € - G/50402/17230/48901 - Línia d’explotacions forestals 
  5.175,00 € - G/50402/17230/78900 - Línia d’explotacions forestals 
  3.500,00 € - G/50402/17230/48901 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
  8.012,84 € - G/50402/17230/78900 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes 
  5.461,82 € - G/50402/17230/48901 - Línia d’empreses de serveis 
  4.050,00 € - G/50402/17230/78900 - Línia d’empreses de serveis 
  8.550,00 € - G/50402/17230/48901 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic 
 
Quart. DISPOSAR aquesta despesa per import de QUATRE-CENTS MIL CENT 
QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (400.145,91€) amb càrrec 
al pressupost de despeses de la corporació de les anualitats i aplicacions 
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pressupostàries que es detallen a continuació i condicionada a l’existència de crèdit en 
el pressupost de l’any 2022, i a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior: 
 
Exercici 2022 

 
 

Explotacions forestals 
  G/50402/17230/47900 

G/50402/17230/77000  
G/50402/17230/48901  
G/50402/17230/78900                                      

 

28.491,82 € 
             4.800,00 € 

                              40.422,54 € 
5.175,00 € 

 
Explotacions agrícoles ramaderes 

  G/50402/17230/47900                       
G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/48901                       
G/50402/17230/78900 

 

7.000,00 € 
39.650,00 € 

                                3.500,00 € 
8.012,84 € 

 
  Empreses de serveis 
  G/50402/17230/47900                        

G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/48901                       
G/50402/17230/78900 

 
 

                                3.172,04 € 
                              16.642,59 € 

5.461,82 €                                              
4.050,00 € 

 
  Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic 

 G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900 
G/50402/17230/48901                 

                                 4.500,00 € 
                              47.916,36 € 

8.550,00 €  

 
  Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència i estalvi energètic en edificis 

 
G/50402/17230/77000 
G/50402/17230/78900 

                               13.760,00 €  
                            150.720,10 €   

   Entitats de caràcter cívic, cultural i esportiu    
G/50402/17230/48901                                           8.320,00 € 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a tots els interessats.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
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l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per a la recollida i el tractament de residus en 
la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. 
núm. 2021/20548).- 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 l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, té encomanada la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny, d’acord amb el Pla especial del Parc del Montseny, aprovat per la 
Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al 
BOP número 222 de 16 de setembre de 1977) i promogut per la Diputació de 
Girona i aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de 
gener de 1978 (publicat al BOP número 62 de 16 d'abril de 1978). 

 
2. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, el servei de recollida de residus, segons 

disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i l’article 66 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, així com el Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels 
residus, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que 
determina en el seu article 12, relatiu a les competències administratives, i 
concretament el punt 5.a), que és servei obligatori per les entitats locals, o les 
diputacions forals quan procedeixi, la recollida, el transport i el tractament dels 
residus domèstics, inclosos els residus procedents de neteja de vies públiques, 
zones verdes i àrees recreatives. 

 
3. L’objectiu de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Fogars de Montclús, en matèria de residus municipals és avançar cap a una 
recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge.  

 
4. L’any 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 

i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per a la recollida d’escombraries en la zona 
inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, essent vigent 
fins el 31 de desembre de 2021. 

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús manifesten interès 

recíproc per col·laborar conjuntament en el servei de recollida i tractament de 
residus municipals al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i dins del 
terme municipal de Fogars de Montclús, perquè tot i que el municipi ha de prestar 
obligatòriament aquest servei, la Diputació de Barcelona té la voluntat de col·laborar 
en la prestació d’aquest servei per tal de preservar el patrimoni natural. Cal 
destacar, a més a més, que els punts de recollida i tractament de residus on es 
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desenvolupa el servei coincideixen amb els punts de l’espai protegit que reben més 
visitants i on es situen diversos equipaments i serveis d’ús públic, fet que comporta 
que la generació de residus sigui molt superior a l’habitual. A més, amb aquesta 
col·laboració el que es pretén és incidir en la millora de la recollida selectiva dels 
residus en els municipis del parc i garantir, en coordinació amb els ajuntaments, 
una correcta gestió de la neteja, de la retirada i tractament de residus en espais 
exteriors de més afluència, i poder assolir, així, un recollida de qualitat, millorant el 
sistema de selecció i afavorint el reciclatge. El que es pretén també amb aquesta 
col·laboració és vetllar per l’adequació paisatgística i el bon estat dels punts de 
recollida selectiva de residus situats dins del parc i treballar en noves propostes de 
sistemes de recollida selectiva. 

 
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Fogars de Montclús, ambdues parts consideren que existeix un interès recíproc per 
col·laborar conjuntament en la realització del servei de recollida i tractament de residus 
al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i dins del terme municipal de 
Fogars de Montclús i avançar així cap a una recollida de qualitat, millorant el sistema 
de selecció i afavorint el reciclatge. 
 
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  
 
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 el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per a la recollida i tractament de 
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residus en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 
d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS, PER A LA RECOLLIDA I TRACTAMENT 
DE RESIDUS EN LA ZONA INCLOSA DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE LA 
BIOSFERA DEL MONTSENY 
 
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). 
 
AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Albert 
Rovira Rovira, assistit per la secretaria-interventora de la corporació, Sra. Ma. del Pilar 
Pérez Raposo.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència 

de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, té 
encomanada la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord 
amb el Pla especial del Parc del Montseny, aprovat per la Comissió Provincial 
d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al BOP número 222 de 16 de 
setembre de 1977) i promogut per la Diputació de Girona i aprovat per l'Ordre del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978 (publicat al BOP 
número 62 de 16 d'abril de 1978). 

 
2. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, el servei de recollida de residus, segons 

disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
i l’article 66 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, així com el Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, i la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que determina en el seu article 12, 
relatiu a les competències administratives, i concretament el punt 5.a), que és servei 
obligatori per les entitats locals, o les diputacions forals quan procedeixi, la recollida, el 
transport i el tractament dels residus domèstics, inclosos els residus procedents de 
neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives. 
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3. L’objectiu de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, en matèria de residus municipals és avançar cap a una recollida de qualitat, 
millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge.  

 
4. L’any 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per a la recollida d’escombraries en la zona inclosa 
dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, essent vigent fins el 31 de 
desembre de 2021. 

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús manifesten interès 

recíproc per col·laborar conjuntament en el servei de recollida i tractament de residus 
municipals al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i dins del terme 
municipal de Fogars de Montclús, perquè tot i que el municipi ha de prestar 
obligatòriament aquest servei, la Diputació de Barcelona té la voluntat de col·laborar en 
la prestació d’aquest servei per tal de preservar el patrimoni natural. Cal destacar, a més 
a més, que els punts de recollida i tractament de residus on es desenvolupa el servei 
coincideixen amb els punts de l’espai protegit que reben més visitants i on es situen 
diversos equipaments i serveis d’ús públic, fet que comporta que la generació de residus 
sigui molt superior a l’habitual. A més, amb aquesta col·laboració el que es pretén és 
incidir en la millora de la recollida selectiva dels residus en els municipis del parc i 
garantir, en coordinació amb els ajuntaments, una correcta gestió de la neteja, de la 
retirada i tractament de residus en espais exteriors de més afluència, i poder assolir, així, 
un recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge. El que es 
pretén també amb aquesta col·laboració és vetllar per l’adequació paisatgística i el bon 
estat dels punts de recollida selectiva de residus situats dins del parc i treballar en noves 
propostes de sistemes de recollida selectiva. 

 
6. La minuta d’aquest conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data xxxxxx, i que l’Ajuntament de Fogars 
de Montclús va prendre l’acord de signar aquest conveni en data xxxxxx. 

 
7. 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, i comunicarà la concessió de l’aportació a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. 

 
Per tot això, ambdues 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 d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Fogars de Montclús per realitzar el servei de recollida i tractament de residus al Parc 
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i dins del terme municipal de Fogars de 
Montclús, i avançar així cap a una recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció i 
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afavorint el reciclatge, i regular la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona, per 
a l’execució de les actuacions objecte del present conveni. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
L’Ajuntament de Fogars de Montclús assumeix el servei de recollida i tractament de residus 
del seu terme municipal, incloent l’àmbit comprès en el Pla Especial del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny, mitjançant el contracte subscrit amb l’empresa 
adjudicatària de la gestió del servei públic de recollida i tractament dels residus municipals. 
 
El contracte a establir per l’Ajuntament, haurà de contenir, a part de les estipulacions 
exigibles o que inclogui el propi Ajuntament, les següents: 
  
a) La recollida de residus es farà seguint un recorregut determinat de manera conjunta per 

l’Ajuntament de Fogars de Montclús i la Diputació de Barcelona a través de la seva 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals, i que es determinarà abans que l’Ajuntament efectuï 
la seva contractació. 

 
b) Aquesta recollida consistirà en el buidat dels contenidors i la retirada de la brossa que 

pugui trobar-se al voltant immediat dels mateixos. 
 
c) El calendari i l’horari del servei de recollida de residus s’establiran, també, de manera 

conjunta per l’Ajuntament de Fogars de Montclús i la Diputació de Barcelona a través de 
la seva Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
Aquest calendari es podrà modificar per causa justificada, sense menyscabar en 
quantitat o qualitat el servei, sempre i quan ho acordin ambdues parts. 

 
d) Per a una millor prestació del servei, i previ acord amb l’adjudicatari, es podrà canviar la 

data de realització d’algun viatge, sense variar el nombre total de recorreguts. 
 
e) El transport de la brossa es farà amb vehicle condicionat per al transport de residus en 

les millors condicions higièniques, garantint que aquesta no es pugui despendre’s al llarg 
del recorregut. 

 
f) L’Ajuntament prendrà en consideració quants suggeriments faci l’Oficina Tècnica de 

Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i que suposin un millor 
control tècnic del desenvolupament de l’activitat, donant, si s’escau, les instruccions 
pertinents al contractista per a la seva execució. 

 
g) L’Ajuntament, a través de l’empresa que presti el servei, es compromet a endur-se els 

residus recollits, a l’abocador controlat que s’indiqui, el qual haurà de reunir els requisits 
tècnics legals vigents per tal de garantir el tractament adient de residus. 

 
h) Els contenidors seran netejats i desinfectats per l’empresa concessionària, un cop al 

mes. 
 
i) L’Ajuntament es compromet a facilitar trimestralment les dades tècniques que precisi la 

Diputació de Barcelona per a elaborar els seus indicadors o altres necessitats 
estadístiques i/o de control (fraccions, quantitats, costos, etc.) que estimi oportú. 
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Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència, la 
Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Fogars de Montclús la quantitat de 
139.811,68 € com a contribució a aquest servei, repartits durant els quatre anys de vigència 
del conveni (34.952,92 € l’any 2022, 34.952,92 € l’any 2023, 34.952,92 € l’any 2024 i 
34.952,92 € l’any 2025), d’acord amb el pacte tercer.  
 
Tercer. Import del conveni 
 
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona 
transferirà, durant els anys 2022, 2023, 2024 i 2025, a l’Ajuntament de Fogars de Montclús, 
la quantitat de CENT TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA 
VUIT CÈNTIMS (139.811,68 €), quantitat distribuïda en els quatre anys de vigència del 
present conveni.  
 
Per a l’any 2022, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Fogars de Montclús 
TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINCUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS (34.952,92 €), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de 
l’any 2022. L’any 2023, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINCUANTA-DOS EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS (34.952,92 €), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46201, de l’any 2023. L’any 2024, la Diputació de Barcelona transferirà a 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINCUANTA-
DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (34.952,92 €), i s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2024. L’any 2025, la Diputació de Barcelona 
transferirà a l’Ajuntament de Fogars de Montclús TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS 
CINCUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (34.952,92 €), i s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2025. 
 
Quart. Justificació i pagament de l’import del conveni 
 
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida a l’Ajuntament de Fogars 
de Montclús de la següent manera:  
 
- Un 40 %, a la signatura del present conveni o a l’inici dels successius anys de vigència, 

degut al fet que l’Ajuntament de Fogars de Montclús no disposa de recursos econòmics 
suficients per fer front a la despesa que impliquen les actuacions previstes en aquest 
conveni, corresponents al servei de recollida i tractament de residus. 

 
- El 60 %, quan l’Ajuntament de Fogars de Montclús presenti els justificants del 60 % 

restant i de l’import del primer avançament del 40 % de les despeses efectuades a 
l’empara d’aquest conveni, mitjançant un informe tècnic de l’adequada aplicació dels fons 
a l’objecte del conveni acompanyat d’un certificat normalitzat que proporcionarà la 
Diputació de Barcelona, emès pel secretari/a o interventor/a de l’Ajuntament de Fogars 
de Montclús, amb el vist i plau de l’alcalde/ssa de l’Ajuntament, que incorpori informació 
econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al 
desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. S’haurà d’adjuntar també una 
memòria anual de les tasques realitzades. Així mateix, abans de fer efectiu el pagament 
de l’aportació, l’Ajuntament de Fogars de Montclús haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
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La justificació de la totalitat de les despeses de l’any 2022 haurà de ser presentada entre l’1 
de gener de 2023 i el 31 de març de 2023. Pel que fa a la justificació de les actuacions 
corresponents a l’any 2022, aquesta justificació recollirà les despeses efectuades a partir de 
l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, perquè el desenvolupament del servei 
de recollida de residus objecte del present conveni es du a terme per anys naturals.  
 
Per les aportacions corresponents als anys 2023, 2024 i 2025, i dins de la vigència del conveni, 
el pagament anual i les corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions 
anteriorment exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran de ser 
executades dins de l’any natural, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, i 
la darrera justificació haurà de ser presentada entre l’1 de gener al 31 de març de l’any 
següent a l’execució de les actuacions. 
 
Cinquè. Comissió de Seguiment 
 
Es crearà una comissió de seguiment del conveni, formada per un representant de 
cadascuna de les parts que, com a mínim, es reunirà una vegada a l’any. L’objectiu 
d’aquesta comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present conveni, i analitzar 
les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació. 
 
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta 
comissió.  
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’iniciarà des de l’1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2025. 
 
Setè. 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. 
 
Vuitè. Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús. 
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Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà l’aprovació 
i formalització per les dues parts de la corresponent addenda.  
 
Novè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a 
la seva resolució. 
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
Desè. Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ a 

l’altra part. 
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Onzè. Règim jurídic 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, així com en els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dotzè. Jurisdicció competent. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni”. 

 
Segon. APROVAR l'aportació per un import total de cent trenta-nou mil vuit-cents onze 
euros amb seixanta-vuit cèntims (139.811,68 €) a favor de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, amb CIF P0808000D, per dur a terme les activitats recollides en el conveni 
objecte d’aprovació, d’acord amb el quadre següent en el que es detalla l’aportació per 
a cada any de vigència del conveni objecte d’aprovació: 
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2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Aportació 34.952,92€ 34.952,92€ 34.952,92€ 34.952,92€ 139.811,68€ 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa pluriennal que es relaciona a 
continuació a favor de l’Ajuntament de Fogars de Montclús amb CIF P0808000D, per 
tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius 
proposats en el conveni, d’acord amb el detall següent: 
 
- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 

(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2022: 
G/50402/17230/46201; 

 
- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 

(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: 
G/50402/17230/46201; 

 
- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 

(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: 
G/50402/17230/46201; 

 
- Trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 

(34.952,92 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: 
G/50402/17230/46201. 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, 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. 
 
Quart. COMUNICAR la concessió de l’aportació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè. NOTIFICAR a l’Ajuntament de Fogars de Montclús, els presents acords, pel 
seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida i el tractament de residus en la zona 
inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm. 
2021/20495).- 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 
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1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, té encomanada la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny, d’acord amb el Pla especial del Parc del Montseny, aprovat per la 
Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al 
BOP número 222 de 16 de setembre de 1977) i promogut per la Diputació de 
Girona i aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de 
gener de 1978 (publicat al BOP número 62 de 16 d'abril de 1978). 

 
2. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, el servei de recollida de residus, segons 

disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i l’article 66 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, així com el Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels 
residus, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que 
determina en el seu article 12, relatiu a les competències administratives, i 
concretament el punt 5.a), que és servei obligatori per les entitats locals, o les 
diputacions forals quan procedeixi, la recollida, el transport i el tractament dels 
residus domèstics, inclosos els residus procedents de neteja de vies públiques, 
zones verdes i àrees recreatives. 

 
3. L’objectiu de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Montseny, en matèria de residus municipals és avançar cap a una recollida de 
qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge.  

 
4. L’any 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 

i l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida d’escombraries en la zona inclosa dins 
del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, essent vigent fins el 31 de 
desembre de 2021. 

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montseny manifesten interès recíproc 

per col·laborar conjuntament en el servei de recollida i tractament de residus 
municipals al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i dins del terme 
municipal de Montseny, perquè tot i que el municipi ha de prestar obligatòriament 
aquest servei, la Diputació de Barcelona té la voluntat de col·laborar en la prestació 
d’aquest servei per tal de preservar el patrimoni natural. Cal destacar, a més a més, 
que els punts de recollida i tractament de residus on es desenvolupa el servei 
coincideixen amb punts de l’espai protegit amb una alta afluència de visitants, fet 
que comporta que la generació de residus sigui superior a l’habitual. A més, amb 
aquesta col·laboració el que es pretén és incidir en la millora de la recollida 
selectiva dels residus en els municipis del parc i garantir en coordinació amb els 
ajuntaments una correcta gestió de la neteja, de la retirada i tractament de residus 
en espais exteriors de més afluència, i poder assolir, així, un recollida de qualitat, 
millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge. El que es pretén també amb 
aquesta col·laboració és vetllar per l’adequació paisatgística i el bon estat dels 
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punts de recollida selectiva de residus situats dins del parc i treballar en noves 
propostes de sistemes de recollida selectiva.  

 
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Montseny, ambdues parts consideren que existeix un interès recíproc per 
col·laborar conjuntament en la realització del servei de recollida i tractament de residus 
al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i dins del terme municipal de 
Montseny i avançar així cap a una recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció 
i afavorint el reciclatge. 
 
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  
 
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 el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida i tractament de residus en la 
zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord amb 
la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE MONTSENY, PER A LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
EN LA ZONA INCLOSA DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL 
MONTSENY 
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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). 
 
AJUNTAMENT DE MONTSENY, representat per l’alcaldessa, l’Il.lma. Sra. Núria Masnou 
Pujol, assistida per la secretaria-interventora de la corporació, Sra. Ma. del Pilar Pérez 
Raposo.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència 

de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, té 
encomanada la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord 
amb el Pla especial del Parc del Montseny, aprovat per la Comissió Provincial 
d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al BOP número 222 de 16 de 
setembre de 1977) i promogut per la Diputació de Girona i aprovat per l'Ordre del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978 (publicat al BOP 
número 62 de 16 d'abril de 1978). 

 
2. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, el servei de recollida de residus, segons 

disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
i l’article 66 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, així com el Decret legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, i la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que determina en el seu article 12, 
relatiu a les competències administratives, i concretament el punt 5.a), que és servei 
obligatori per les entitats locals, o les diputacions forals quan procedeixi, la recollida, el 
transport i el tractament dels residus domèstics, inclosos els residus procedents de 
neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives. 

 
3. L’objectiu de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, 

en matèria de residus municipals és avançar cap a una recollida de qualitat, millorant el 
sistema de selecció i afavorint el reciclatge.  

 
4. L’any 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida d’escombraries en la zona inclosa dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, essent vigent fins el 31 de desembre 
de 2021. 
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5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montseny manifesten interès recíproc per 
col·laborar conjuntament en el servei de recollida i tractament de residus municipals al 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i dins del terme municipal de 
Montseny, perquè tot i que el municipi ha de prestar obligatòriament aquest servei, la 
Diputació de Barcelona té la voluntat de col·laborar en la prestació d’aquest servei per tal 
de preservar el patrimoni natural. Cal destacar, a més a més, que els punts de recollida i 
tractament de residus on es desenvolupa el servei coincideixen amb punts de l’espai 
protegit amb una alta afluència de visitants, fet que comporta que la generació de residus 
sigui superior a l’habitual. A més, amb aquesta col·laboració el que es pretén és incidir 
en la millora de la recollida selectiva dels residus en els municipis del parc i garantir en 
coordinació amb els ajuntaments una correcta gestió de la neteja, de la retirada i 
tractament de residus en espais exteriors de més afluència, i poder assolir, així, un 
recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge. El que es 
pretén també amb aquesta col·laboració és vetllar per l’adequació paisatgística i el bon 
estat dels punts de recollida selectiva de residus situats dins del parc i treballar en noves 
propostes de sistemes de recollida selectiva.  

 
6. La minuta d’aquest conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data xxxxxx, i que l’Ajuntament de 
Montseny va prendre l’acord de signar aquest conveni en data xxxxxx. 

 
7. 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, i comunicarà la concessió de l’aportació a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. 

 
Per tot això, ambdues 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 d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Montseny per realitzar el servei de recollida i tractament de residus al Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny i dins del terme municipal de Montseny, i avançar així 
cap a una recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge, i 
regular la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona, per a l’execució de les 
actuacions objecte del present conveni. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
L’Ajuntament de Montseny assumeix el servei de recollida i tractament de residus del seu 
terme municipal, incloent l’àmbit comprès en el Pla Especial del Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny, mitjançant el contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària de la 
gestió del servei públic de recollida i tractament dels residus municipals. 
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El contracte a establir per l’Ajuntament, haurà de contenir, a part de les estipulacions 
exigibles o que inclogui el propi Ajuntament, les següents: 
  
a) La recollida de residus es farà seguint un recorregut determinat de manera conjunta per 

l’Ajuntament de Montseny i la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, i que es determinarà abans que l’Ajuntament efectuï la seva 
contractació. 

 
b) Aquesta recollida consistirà en el buidat dels contenidors i la retirada de la brossa que 

pugui trobar-se al voltant immediat dels mateixos. 
 
c) El calendari i l’horari del servei de recollida de residus s’establiran, també, de manera 

conjunta per l’Ajuntament de Montseny i la Diputació de Barcelona a través de la seva 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Aquest 
calendari es podrà modificar per causa justificada, sense menyscabar en quantitat o 
qualitat el servei, sempre i quan ho acordin ambdues parts. 

 
d) Per a una millor prestació del servei, i previ acord amb l’adjudicatari, es podrà canviar la 

data de realització d’algun viatge, sense variar el nombre total de recorreguts. 
 
e) El transport de la brossa es farà amb vehicle condicionat per al transport de residus en 

les millors condicions higièniques, garantint que aquesta no es pugui despendre’s al llarg 
del recorregut. 

 
f) L’Ajuntament prendrà en consideració quants suggeriments faci l’Oficina Tècnica de 

Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i que suposin un millor 
control tècnic del desenvolupament de l’activitat, donant, si s’escau, les instruccions 
pertinents al contractista per a la seva execució. 

 
g) L’Ajuntament, a través de l’empresa que presti el servei, es compromet a endur-se els 

residus recollits, a l’abocador controlat que s’indiqui, el qual haurà de reunir els requisits 
tècnics legals vigents per tal de garantir el tractament adient de residus. 

 
h) Els contenidors seran netejats i desinfectats per l’empresa concessionària, un cop al 

mes. 
 
i) L’Ajuntament es compromet a facilitar trimestralment les dades tècniques que precisi la 

Diputació de Barcelona per a elaborar els seus indicadors o altres necessitats 
estadístiques i/o de control (fraccions, quantitats, costos, etc.) que estimi oportú. 

 
Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència, la 
Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Montseny la quantitat de 111.468,96 € 
com a contribució a aquest servei, repartits durant els quatre anys de vigència del conveni 
(27.867,24 € l’any 2022, 27.867,24 € l’any 2023, 27.867,24 € l’any 2024 i 27.867,24 € l’any 
2025), d’acord amb el pacte tercer.  
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Tercer. Import del conveni 
 
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona 
transferirà, durant els anys 2022, 2023, 2024 i 2025, a l’Ajuntament de Montseny, la 
quantitat de CENT ONZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-
SIS CÈNTIMS (111.468,96 €), quantitat distribuïda en els quatre anys de vigència del 
present conveni.  
 
Per a l’any 2022, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Montseny VINT-I-
SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
(27.867,24 €), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2022. 
L’any 2023, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Montseny VINT-I-SET 
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (27.867,24 €), 
i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2023. L’any 2024, la 
Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Montseny VINT-I-SET MIL VUIT-
CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (27.867,24 €), i 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2024. L’any 2025, la 
Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Montseny VINT-I-SET MIL VUIT-
CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (27.867,24 €), i 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2025. 
 
Quart. Justificació i pagament de l’import del conveni 
 
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida a l’Ajuntament de 
Montseny de la següent manera:  
 
- Un 40 %, a la signatura del present conveni o a l’inici dels successius anys de vigència, 

degut al fet que l’Ajuntament de Montseny no disposa de recursos econòmics suficients per 
fer front a la despesa que impliquen les actuacions previstes en aquest conveni, 
corresponents al servei de recollida i tractament de residus. 

 
- El 60 %, quan l’ajuntament de Montseny presenti els justificants del 60 % restant i de 

l’import del primer avançament del 40 % de les despeses efectuades a l’empara d’aquest 
conveni, mitjançant un informe tècnic de l’adequada aplicació dels fons a l’objecte del 
conveni acompanyat d’un certificat normalitzat que proporcionarà la Diputació de 
Barcelona, emès pel secretari/a o interventor/a de l’Ajuntament de Montseny, amb el vist 
i plau de l’alcalde/sa de l’ajuntament, que incorpori informació econòmica suficient que 
permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de les 
actuacions objecte del conveni. S’haurà d’adjuntar també una memòria anual de les 
tasques realitzades. Així mateix, abans de fer efectiu el pagament de l’aportació, 
l’Ajuntament de Montseny haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

 
La justificació de la totalitat de les despeses de l’any 2022 haurà de ser presentada entre l’1 
de gener de 2023 i el 31 de març de 2023. Pel que fa a la justificació de les actuacions 
corresponents a l’any 2022, aquesta justificació recollirà les despeses efectuades a partir de 
l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, perquè el desenvolupament del servei 
de recollida de residus objecte del present conveni es du a terme per anys naturals.  
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Per les aportacions corresponents als anys 2023, 2024 i 2025, i dins de la vigència del conveni, 
el pagament anual i les corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions 
anteriorment exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran de ser 
executades dins de l’any natural, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, i 
la darrera justificació haurà de ser presentada entre l’1 de gener al 31 de març de l’any 
següent a l’execució de les actuacions. 
 
Cinquè. Comissió de Seguiment 
 
Es crearà una comissió de seguiment del conveni, formada per un representant de 
cadascuna de les parts que, com a mínim, es reunirà una vegada a l’any. L’objectiu 
d’aquesta comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present conveni, i analitzar 
les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació. 
 
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta 
comissió.  
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’iniciarà des de l’1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2025. 
 
Setè. 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. 
 
Vuitè. Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Montseny. 
 
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà l’aprovació 
i formalització per les dues parts de la corresponent addenda.  
 
Novè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a 
la seva resolució. 
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En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
Desè. Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ a 

l’altra part. 
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Onzè. Règim jurídic 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, en els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, així com en els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dotzè. Jurisdicció competent. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni”. 
 

Segon. APROVAR l'aportació per un import total de cent onze mil quatre-cents 
seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (111.468,96 €) a favor de l’Ajuntament de 
Montseny, amb CIF P0813600D, per dur a terme les activitats recollides en el conveni 
objecte d’aprovació, d’acord amb el quadre següent en el que es detalla l’aportació per 
a cada any de vigència del conveni objecte d’aprovació: 
 

 
2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Aportació 27.867,24€ 27.867,24€ 27.867,24€ 27.867,24€ 111.468,96€ 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa pluriennal que es relaciona a 
continuació a favor de l’Ajuntament de Montseny amb CIF P0813600D, per tal de 
col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius proposats 
en el conveni, d’acord amb el detall següent: 
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- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims (27.867,24 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2022: G/50402/17230/46201; 

 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims (27.867,24 €), 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2023: G/50402/17230/46201; 
 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims (27.867,24 €), 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2024: G/50402/17230/46201; 
 
- Vint-i-set mil vuit-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims (27.867,24 €), 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2025: G/50402/17230/46201. 
 

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, 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. 
 
Quart. COMUNICAR la concessió de l’aportació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè. NOTIFICAR a l’Ajuntament de Montseny, els presents acords, pel seu 
coneixement i als efectes escaients.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, per 
un import de 19.605,17 € (Exp. núm. 2020/9938).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de  

2020, aprova el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i 
la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). El mateix òrgan, en 
sessió de 9 de juliol de 2020, aprova la inclusió de nous recursos en el Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i autoritza la despesa que s’hi destinarà 
(AJG 296/20). 
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2. En sessió de 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,  
adopta l’acord núm. 395/20, pel qual s’aproven les concessions del recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació Finançament d’activitats educatives, esportives i 
juvenils de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2020.  

 
3. El pressupost total destinat a aquests recursos econòmics és de sis milions d’euros 

(6.000.000 €). 
 
4. El termini per a l’execució de l’esmentada actuació és anual entre el 14 de març de 

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

 
5. Per decret del president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la  

Diputació de Barcelona núm. 9292 de 20 d’agost de 2021, s’accepten les renúncies 
parcials i totals de l’esmentat fons de prestació.  

 
6. Transcorregut el termini de justificació de despeses s’aprova la liquidació 

provisional per decret del president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
de la Diputació de Barcelona, núm. 10553 de 30 de setembre de 2021, i a l’empara 
de l’article 37 del règim, s’habilita un període d’audiència de quinze dies des de 
l’endemà de la recepció de la notificació, que va finalitzar el dia 2 de novembre de 
2021, per tal que els ens requerits presentin la justificació pendent i/o al·leguin el 
que s’estimi pertinent. 
 

7. Finalitzat l’esmentat període d’audiència:   
 

- L’Ajuntament de Matadepera presenta la justificació dins del termini habilitat a 
l’efecte i les esmenes requerides en temps i forma, per tant es proposa tramitar 
el seu pagament, per un import de dotze mil dos-cents quaranta-tres euros amb 
noranta-dos cèntims (12.243,92 €). 

 
- I de la resta, dotze ens locals, no han presentat ni justificacions ni al·legacions, 

per tant, es proposa la revocació definitiva.  
 

Fonaments de dret  
 

1. Vist l’article 37 del Règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, sobre audiència i tancament.  

 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

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

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, 
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aprovada per decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, 
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOP) en data 
19 de desembre de 2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 
30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 
de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021 i núm. 7785/85/21, 
de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021 i pel núm. 11936, de 28 
d’octubre, publicat al BOPB de 2 de novembre de 2021. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils de l’Àrea d’Educació, Esports 
i Joventut, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020  
 
Segon. APROVAR definitivament la revocació total dels fons de prestació concedits als 
ens locals que s’indiquen a continuació, per manca de justificació:  
 

Ens NIF Import 
concedit 

Import  
revocació  Codi XGL 

Op. Comp. 
ajustament 

de valor  
Aj. de Bellprat P0802100H 1.089,92 € 1.089,92 € 20/Y/292190 2103901909 
Aj. de Castellar del 
Riu P0804900I 1.236,90 € 1.236,90 € 20/Y/292159 2103901910 

Aj. de Granera P0809400E 1.096,94 € 1.096,94 € 20/Y/292112 2103901911 
Aj. de l'Espunyola P0807700J 1.355,38 € 1.355,38 € 20/Y/292131 2103901912 
Aj. de Marganell P0824200J 1.372,07 € 1.372,07 € 20/Y/292093 2103901913 
Aj. de Sant Jaume 
de Frontanyà P0821500F 1.042,18 € 1.042,18 € 20/Y/291994 2103901921 

Aj. de Santa Maria 
de Martorelles P0825600J 2.231,58 € 2.231,58 € 20/Y/291953 21030901915 

Aj. de Talamanca P0827700F 1.288,53 € 1.288,53 € 20/Y/291937 21030901916 
Aj. de Viver i 
Serrateix P0830900G 1.235,51 € 1.235,51 € 20/Y/291902 21030901917 

Aj. dels Prats de Rei P0816900E 1.739,72 € 1.739,72 € 20/Y/292035 21030901918 
Aj. d'Orpí P0815100C 1.206,16 € 1.206,16 € 20/Y/292055 21030901919 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Bellaterra 

P0800249E 4.710,68 € 4.710,68 € 20/Y/291901 21030901920 

Total  19.605,57 €  
 
Tercer. REDUIR la despesa disposada en la quantia de dinou mil sis-cents cinc euros 
amb cinquanta-set cèntims (19.605,57 €), mitjançant els ajustaments de valor 
relacionats a l’acord segon, i amb el següent detall:  
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 Catorze mil vuit-cents noranta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims 
(14.894,89 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/80000/32000/46281, del 
pressupost vigent de la Diputació de Barcelona. 

 
 Quatre mil set-cents deu euros amb seixanta-vuit cèntims (4.710,68 €), a càrrec de 

l’aplicació pressupostària G/80000/32000/46881 del pressupost vigent de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Quart. REDUIR la despesa autoritzada en la quantia de dinou mil sis-cents cinc euros 
amb cinquanta-set cèntims (19.605,57 €), condicionat a la comptabilització dels 
ajustaments de valor relacionats a l’acord segon, i amb el següent detall:  
 
 Catorze mil vuit-cents noranta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims 

(14.894,89 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/80000/32000/46281, del 
pressupost vigent de la Diputació de Barcelona, en relació amb l’operació 
comptable A 2002000269.  

 
 Quatre mil set-cents deu euros amb seixanta-vuit cèntims (4.710,68 €),  a càrrec de 

l’aplicació pressupostària G/80000/32000/46881 del pressupost de la Diputació, en 
relació amb l’operació comptable AD 2003002987. 

 
Cinquè. COMUNICAR les revocacions d’aquestes concessions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions, i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Sisè. NOTIFICAR aquests acords als ens locals relacionats a l’acord segon.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de les bestretes sol·licitades en el marc de la convocatòria núm. 
202120205120012303 de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, a favor d'entitats 
sense finalitat de lucre, per a l'any 2021 (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. Per acord de la Junta de Govern, núm.: 53, de data 25 de febrer de 2021 es va 

aprovar la convocatòria (núm. 202120205120012303), que incorporava les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de la llavors Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
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Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
per a l’any 2021. 

 
2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 515, de data 

29 de juliol de 2021, es va aprovar la concessió de les subvencions en el marc de la 
convocatòria esmentada. Aquest acord es va publicar al BOPB en data 3 d’agost de 
2021. 

 
3. La base 22, de les bases específiques de la convocatòria estableixen el següent: 
 

“22. Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
  
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual 
amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats. Així com la 
necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar el seus projectes, en cas de 
sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà avançar un pagament per bestreta del 70 % 
de la subvenció concedida. El 30 % restant es pagarà al justificar el 100 % de l’activitat.  
 
Aquesta motivació consistirà en la presentació d’un informe justificatiu de la necessitat de 
bestreta i el balanç del darrer exercici tancat o el balanç de l’any anterior, per tal de verificar 
la necessitat de finançament i l’existència de manca de liquiditat de tresoreria. 
 
La manca de justificació en la sol·licitud de la bestreta suposarà de manera automàtica que 
aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment d’esmena en els 
termes de la Base 9. 
 
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, el pagament es realitzarà d’un sol 
cop a la justificació del 100 % de l’activitat. 
 
En tot cas, i atenent a la base 13 d’aquesta convocatòria, mai s’efectuaran pagaments 
superiors al 50 % del cost de l’activitat justificada. Si aquest 50 % resulta un import inferior a 
l’atorgat, s’entendrà que el beneficiari renuncia automàticament a la diferència per 
desviació.” 
 

4. Vist que les entitats relacionades a l’Acord primer van sol·licitar i motivar 
degudament l’atorgament d’una bestreta en els termes establerts a la Base 22 de la 
convocatòria. 

 
5. Vist que per error del centre gestor, la concessió de la bestreta no es va incloure en 

el dictamen que va atorgar les subvencions i que va ser aprovat per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 515, de data 29 de juliol de 
2021 (publicat al BOPB del 3 d’agost de 2021). 
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6. Vist l’informe emès pel Gerent de Serveis de Benestar Social que, en la part que 
ens interessa, es reprodueix a continuació: 

 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord núm. 515, de data 29 de juliol 
de 2021, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202120205120012303), i va ser publicat al BOPB en data 3 d’agost de 2021. 
 
Per un error del centre gestor, a les entitats enumerades a la següent relació, no se li van 
concedir les bestretes sol·licitades: 
 
NÚM. 

EXPEDIENT 
CIF ENTITAT SUBVENCIÓ 

CONCEDIDA 
IMPORT 

BESTRETA 
2021/0006966 G61314290 ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS 

DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE 
CALELLA 

7.476,01 € 5.233,20 € 

2021/0007829 G65064727 ASSOCIACIÓ ASPERGER VALLÈS 
OCCIDENTAL 

3.900,00 € 2.730,00 € 

2021/0008045 G60249737 FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

10.107,70 € 7.075,39 € 

2021/0008693 G25542820 CONFEDERACIÓ CATALANA DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
(COCEMFE) 

3.482,74 € 2.437,91 € 

2021/0009157 V61340519 CENTRE D'INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA, ANÀLISI I INTEGRACIO 
SOCIAL, SCP CIPAIS 

3.482,74 € 2.437,91 € 

2021/0009228 G66413279 ASSOCIACIÓ GRANOLLERS PEDALA 5.724,24 € 4.006,96 € 
2021/0009355 G08400319 ASPANIAS 2.218,32 € 1.552,82 € 
2021/0009248 F66097643 EI XARXA AGROSOCIAL SCCL 1.034,45 € 724,11 € 
2021/0009479 G61987624 COMITÈ CATALÀ DE REPRESENTANTS 

DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
1.034,45 € 724,11 € 

 
Aquestes entitats van sol·licitar correctament les bestretes amb la presentació d’un informe 
justificatiu de la necessitat de bestreta i el balanç del darrer exercici tancat o el balanç de 
l’any anterior, tal com s’estableix a la base 22 de les bases de la convocatòria de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat 
de lucre, per a l’any 2021. 
 
És per això que s’emet informe favorable a l’atorgament de les bestretes sol·licitades.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. La base 22 de les Bases específiques de la convocatòria (núm. 

202120205120012303), aprovades per acord, núm.: 53, de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 25 de febrer de 2021. 

 
2. 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 
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publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificada per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig 
de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, 
publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021.  

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR les bestretes sol·licitades dels projectes presentats a la 
convocatòria (núm. 202120205120012303), per les següents entitats: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

IMPORT 
BESTRETA 

2021/0006966 G61314290 ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS 
DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE 
CALELLA 

7.476,01 € 5.233,20 € 

2021/0007829 G65064727 ASSOCIACIÓ ASPERGER VALLÈS 
OCCIDENTAL 

3.900,00 € 2.730,00 € 

2021/0008045 G60249737 FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS 
ORIENTAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

10.107,70 € 7.075,39 € 

2021/0008693 G25542820 CONFEDERACIÓ CATALANA DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
FÍSICA (COCEMFE) 

3.482,74 € 2.437,91 € 

2021/0009157 V61340519 CENTRE D'INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA, ANÀLISI I INTEGRACIO 
SOCIAL, SCP CIPAIS 

3.482,74 € 2.437,91 € 

2021/0009228 G66413279 ASSOCIACIÓ GRANOLLERS PEDALA 5.724,24 € 4.006,96 € 
2021/0009355 G08400319 ASPANIAS 2.218,32 € 1.552,82 € 
2021/0009248 F66097643 EI XARXA AGROSOCIAL SCCL 1.034,45 € 724,11 € 
2021/0009479 G61987624 COMITÈ CATALÀ DE REPRESENTANTS 

DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
1.034,45 € 724,11 € 

 
Segon. NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a 
l’atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per a l’any 2021 (Exp. núm. 2021/0003461).- 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 
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1. 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), són el marc legal pel qual es regeixen les 
subvencions. 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 

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). 

 
3. Aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és 

la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a 
l’article 22 de la LGS. 

 
4. Des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es volen fomentar les 

activitats de recerca en polítiques de gènere. 
 
5. L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 6.000 € amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària G/60301/23110/48100 del pressupost 2022.   
 
6. El premi té la finalitat de donar suport a la investigació aplicada i als estudis 

relacionats amb la igualtat de gènere que obrin noves línies de reflexió i aportin 
noves eines de treball útils per als ajuntaments de la província. 

 
7. Amb aquest premi es vol contribuir a posar coneixement a l’abast de les nostres 

ciutats i pobles, continuar avançant en el desenvolupament de polítiques de gènere 
i millorar les condicions de vida de les dones, les persones LGTBI i de tota la 
ciutadania. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 17 i següents de l’Ordenança disposen quin és el procediment de 

concurrència competitiva. 
 
2. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 

de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i 
Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24.06.2020), procedeix publicar 
el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
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3. L’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes bases 
específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 

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

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
5. Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema 

de protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, 
oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 

 
6. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de 

la Presidència, d’acord amb l’apartat primer de la part resolutiva, punt 3.3.b), de la 
Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19 de 
desembre de 2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, núm. 7785/21, de 13 de 
juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021 i núm. 10586, d’1 d’octubre de 2021, 
publicat al BOPB de 6 d’octubre de 2021. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202220215120012823) que incorpora les 
bases específiques, del concurs per a l’atorgament del premi a la recerca en polítiques 
de gènere, Francesca Bonnemaison, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’any 2021. El text íntegre de la qual és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI A LA RECERCA 
EN POLÍTIQUES DE GÈNERE, FRANCESCA BONNEMAISON, PER A L’ANY 2021 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220215120012823 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació (en endavant OGS). 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
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La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 
 
2. Objecte i finalitat del premi 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del premi que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, destinat a finançar projectes 
que tinguin com a objectiu donar suport a la investigació-acció en polítiques innovadores 
d’igualtat de gènere i de diversitat sexual i de gènere i a dissenyar eines per a la seva 
aplicació als ajuntaments de la província de Barcelona. 
 
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, 
aquest premi a la recerca en polítiques de gènere Francesca Bonnemaison haurà de 
fomentar la investigació i les eines d’interès públic o social que tinguin per finalitat el disseny 
i la viabilitat de la implementació de polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat afectiva, 
sexual i de gènere a nivell municipal des d’una perspectiva innovadora. 
 
3. Període d’execució 
 
El premi a la recerca concedit a l’empara d’aquesta convocatòria, s’haurà de destinar a 
finançar el projecte de recerca seleccionat, el desenvolupament del qual s’haurà de fer en 
un termini a comptar des de la data de l’acceptació formal del premi per part de la persona 
seleccionada com a beneficiària fins al 31 de desembre de 2022. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que 
tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau 
universitari, per realitzar l’activitat per la qual s’atorga el premi, i no estar afectada per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS. 
 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base cinquena. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de la persona sol·licitant per tal 
que, en el cas de resultar beneficiària, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. La persona sol·licitant pot denegar aquest consentiment 
mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligada a aportar les 
certificacions previstes l’article 45 de l’OGS. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent: 
 
1. Fotocòpia del DNI, passaport o document d’estrangeria (en vigor) de la persona 

sol·licitant. 
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2. Còpia acarada, autenticada, de les titulacions universitàries de llicenciatura, grau o 
diplomatura. 

3. Currículum vitae. 
4. Carta de compromís o declaració del/de la regidor/a d’Igualtat i/o LGTBI d’un o més 

ajuntaments de la província de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i l ’interès en 
la proposta de recerca presentada. 

5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
persona beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de l’esmentada LGS. La presentació d’aquesta declaració 
autoritza, implícitament, a la Diputació de Barcelona, a consultar directament a la 
Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació amb els possibles 
deutes que la persona beneficiària d’aquest premi a la recerca pugui tenir amb aquests 
organismes. D’acord amb l’annex 1 del model normalitzat.   

6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 
del premi, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat. 

7. Declaració responsable de compliment del que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, 
de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb 
l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors 
d’edat. D’acord amb l’annex 2 del model normalitzat. 

8. Memòria del projecte a realitzar i pel qual es demana el premi. La memòria no superarà, 
en cap cas, l’extensió màxima de deu pàgines, amb lletra Arial i cos 11, amb indicació del 
número del DNI, passaport o document d’estrangeria en vigor, i sense que hi consti el 
nom i cognoms de la persona participant. D’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
1. Hi ha un únic termini de presentació de les sol·licituds que començarà l’1 de desembre 

de 2021 i finalitzarà el 20 de gener de 2022. 
 
2. Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de la Diputació de 

Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) omplint el formulari 
electrònic normalitzat que serà signat electrònicament amb el certificat digital personal 
(IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la base 5. 

 
El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els seus annexos podran trobar-
se al lloc web següent: https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat 
 
La presentació de la sol·licitud del premi pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que el regulen. 

 
3. Les persones interessades que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica 

de la sol·licitud i la documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de 
finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència 
en matèria de registres de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) 
on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 
hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques 
catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
En aquest darrer supòsit, la persona interessada haurà d’anunciar a la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania mitjançant correu electrònic adreçat a 
gs.igualtatc@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la 
finalització del termini establert de la convocatòria. 

 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la 
persona interessada, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la seva sol·licitud. 
 
Es podrà presentar electrònicament seguint les formes de presentació indicades a la base 
sisena.  
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió del premi objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament del premi a la recerca 
 
El premi a la recerca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtingui millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius determinats al present punt. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

a) Justificació i fonamentació del treball proposat 
 

Fins a 10 punts 

b) Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per corregir 
les desigualtats de gènere en l’entorn de la província de 
Barcelona 

Fins a 10 punts 

c) Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i 
d’actuació per a les polítiques d’igualtat i diversitat sexual i 
de gènere 

Fins a 10 punts 

d) Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada a 
les condicions i recursos disponibles 

Fins a 10 punts 

https://www.diba.cat/web/registre
mailto:gs.igualtatc@diba.cat
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e) Currículum de la persona sol·licitant. 
Es valorarà: titulació acadèmica, formació específica 
(segons dedicació horària), docència/ conferències/ 
xerrades (segons dedicació horària), investigació/ 
participació en grups de recerca, publicacions de llibres, 
estudis o articles, treball professional i experiència en 
relació amb les polítiques d’igualtat i diversitat sexual i de 
gènere i/o sobre el tema motiu de la recerca. 

Fins a 10 punts 

 
10. Quantia total del premi a atorgar i consignació pressupostària 
 
1. El pressupost que es destinarà per a la concessió d’un únic premi a la recerca serà de 

SIS MIL EUROS (6.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària, 
G/60301/23110/48100, del pressupost de l’exercici 2022. 
La despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 
2. No podrà atorgar-se el premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 

Bonnemaison, per import superior a l’esmentat. 
 
11. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament del premi previst en 
la present convocatòria serà l’Oficina de Polítiques d’Igualtat. 
 
La proposta de concessió del premi serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’OGS i que estarà format per les següents: 
 
a. Dues persones representants de la Diputació de Barcelona 
b. Tres persones expertes, externes a la Diputació de Barcelona 
 
El nomenament de l’òrgan col·legiat s’efectuarà per Decret de la presidenta delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social. 
 
A les reunions de l’òrgan col·legiat assistirà una persona de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat, 
sense veu ni vot, que exercirà les funcions de secretaria de l’òrgan. 
 
La finalitat de l’òrgan de selecció és valorar i qualificar els projectes de recerca admesos, a fi 
d’atorgar el premi a la recerca d’aquesta convocatòria i formular la proposta de resolució. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament del premi serà la 
presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs. 
 
12. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
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El termini per a l’atorgament del premi serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de 
la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop resolt l’atorgament del premi, serà notificat a les persones interessades en un termini 
màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a 
l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
13. Acceptació del premi 
 
1. La persona beneficiària del premi, una vegada se li hagi comunicat l’acord de concessió, 

haurà d’acceptar-lo sense reserves així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de 
la recepció de l’indicat acord. 
 

2. La persona beneficiària del premi a la recerca haurà de presentar un document 
d’acceptació del premi. Es podrà presentar electrònicament seguint les formes de 
presentació indicades a la base sisena. 

 
3. En cas que la persona beneficiària no presenti l’acceptació expressa del premi en el 

termini establert, o presenti un escrit de renúncia a percebre el premi que li han atorgat, 
la Diputació de Barcelona podrà procedir a una nova adjudicació en favor del projecte 
que hagi obtingut el següent lloc de la llista final de resultats, atenent a l’ordre de la 
puntuació total atorgada per l’òrgan d’avaluació a cadascuna de les propostes 
presentades per les persones concursants, sempre que, a judici d’aquest, el projecte 
reuneixi les condicions mínimes exigides de solvència científica i acadèmica. 

 
4. La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l’òrgan de selecció i per acord 

de la majoria dels seus membres, cap de les propostes presentades reuneix les 
condicions mínimes de solvència científica i acadèmica exigibles, d’acord amb els criteris 
fixats a la base novena. 

 
14. Obligacions de la persona beneficiària 
 
Són obligacions de la persona beneficiària d’aquest premi, a més de les especificades a 
l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
del premi. 
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1. Les persones perceptores del premi concedit per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 
executar les activitats premiades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a 
les presents bases. 

 
2. Les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. Les persones beneficiàries del premi estan obligades a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació amb el premi concedit. 

 
4. Les persones beneficiàries estan obligades a adequar la seva activitat als principis ètics i 

a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 de l’OGS. 

 
15. Seguiment del projecte de recerca 
 
1. La Diputació de Barcelona designarà una persona tècnica per fer el seguiment del 

desenvolupament de la recerca guanyadora. 
 
2. En el marc d’aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat concedit el premi a la 

recerca podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de 
la Diputació de Barcelona per tal de presentar l’evolució i/o els resultats de la seva 
investigació, mitjançant una presentació oral, o bé en suport paper o suport electrònic, en 
una de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquests resultats 
podran ser utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió de la recerca. 

 
3. En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment, l'incompliment injustificat de 

l'obligació esmentada serà causa automàtica de revocació de la concessió del premi. 
 
4. En el termini establert a la base tercera (període d’execució), la persona beneficiària 

lliurarà a la Diputació de Barcelona una còpia en suport electrònic del corresponent 
treball de recerca i un document de síntesi del mateix. 

 
16. Forma de pagament 
 
El pagament de l’import del premi es realitzarà en dos terminis: 
 
a) el 40 % de l’import a l'atorgament i acceptació del premi. En el termini d’un mes a partir 

de la recepció de l’acord de concessió. 
b) el 60 % restant, el termini s’iniciarà el 2 de novembre de 2022 i finalitzarà el 31 de 

desembre de 2022, condicionat a la presentació del document final (treball de recerca i 
síntesi) que doni compte de la totalitat de la recerca i previ informe favorable de l’Oficina 
de Polítiques d’Igualtat.  
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17. Mesures de garantia 
 
Les persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del 
pagament del premi, en atenció a la seva naturalesa així com a la de les persones 
beneficiàries. 
 
18. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat premiada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de la persona beneficiària, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els 
interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió del premi. 
 
19. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
El premi atorgat serà compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
20. No vinculació de les persones beneficiàries 
 
L’atorgament del premi no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la 
Diputació de Barcelona i la persona beneficiària. 
 
21. Responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que la persona 
beneficiària pogués realitzar en el desenvolupament del projecte seleccionat. 
 
La persona beneficiària resta obligada a estar donada d’alta a la Seguretat Social o tenir 
coberta l’assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context del seu 
treball de recerca. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona restarà exempta de 
responsabilitat davant de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se. 
 
22. Propietat intel·lectual dels resultats de la recerca 
 
D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per 
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, l’acceptació del premi per part de la persona 
autora de la recerca autoritza la divulgació de l’obra per part de la Diputació de Barcelona. 
La persona autora de la recerca cedeix a la Diputació de Barcelona, en exclusiva i fins a 
domini públic, els drets d’explotació dels resultats de la recerca i, en especial, els drets de 
reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, de tal manera que no es podrà 
publicar total o parcialment el material realitzat sense el consentiment d’aquesta Diputació. 
La Diputació de Barcelona podrà gestionar lliurement la reproducció de l’obra a través de 
qualsevol mitjà de difusió o suport que consideri adient, entre d’altres a la web de la 
Diputació de Barcelona o la publicació en suport paper o digital en cas que es consideri 
d’interès. 
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23. Publicitat del premi concedit 
 
El premi atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
24. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en 
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació 
de Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
25. Causes de reintegrament 
 
Estarà obligada a reintegrar, la persona beneficiària que hagi percebut el premi falsejant les 
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per 
incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
26. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
27. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió del 
premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca Bonnemaison, per a l’any 2021, de la 
Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions 
legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió 
documental i d’arxiu. 
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla, 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui. 
 
28. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa la 
Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175 de 24.06.2020), el text íntegre del qual és el següent: 

 
Extracte de l’Acord de 25 de novembre de 2021 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoca el premi a la recerca en polítiques de gènere, 
Francesca Bonnemaison, per fomentar la investigació i les eines d’interès públic o 
social que tinguin per finalitat el disseny i la viabilitat de la implementació de 
polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat afectiva, sexual i de gènere a nivell 
municipal des d’una perspectiva innovadora, de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de la 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social.  
 
Codi convocatòria: 202220215120012823 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
El text íntegre de la convocatòria i els formularis normalitzats de sol·licitud del premi es pot 
trobar a https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat 
 
 
 
 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat
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Primer. Beneficiaris. 
 
Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que tingui 
el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau universitari, per 
realitzar l’activitat per la qual s’atorga el premi, i no estar afectada per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del premi que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, destinat a finançar projectes 
que tinguin com a objectiu donar suport a la investigació-acció en polítiques innovadores 
d’igualtat de gènere i de diversitat sexual i de gènere i a dissenyar eines per a la seva 
aplicació als ajuntaments de la província de Barcelona. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost que es destinarà per a la concessió d’un únic premi a la recerca serà de sis 
mil euros (6.000,00 €). 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de desembre de 2021 i 
finalitzarà el 20 de gener de 2022.  
 
Sisè. Altres dades. 
 
El termini d’execució del premi serà des de la data de l’acceptació formal del premi, per part 
de la persona seleccionada com a beneficiària, i fins el 31 de desembre de 2022. 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i el 
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes 
Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24.06.2020), en el benentès que en cas de 
discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquesta actuació per un import de 
SIS MIL EUROS (6.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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G/60301/23110/48100 del pressupost de l’exercici 2022. La despesa resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
Cinquè. APROVAR el formulari normalitzat de sol·licitud, que conté els annexes 1, 2 i 
3, i que s’adjunten com Annex III. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació de tràmits relatius a aquesta convocatòria a la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 




