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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2021 

 
El 9 de desembre de 2021, a les 11 hores i 05 minuts, es reuneix a la Sala Prat de la 
Riba de la Diputació 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), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia 
Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco 
Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyora Neus 
Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), i el diputat i la diputada amb veu però sense vot senyor 
Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT). 
 

Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 

Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 

Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), els diputats senyors Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Josep Arimany i 
Manso (JUNTS), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-
AM) i Xavier Garcia Albiol (PP), i la diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
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 25 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. 2021/0022756).  
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

inicialment, la revocació parcial, per import de 22.115,44 € en relació amb la 
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subvenció de 48.581,50 €, atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus” (Exp. 
núm. 2017/5916). 

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

modificació del pressupost, sol·licitada per l’Associació RUIDO photo, que afecta 
una desviació de partides superior al 15 % del total de la subvenció, en concret 
7.850 € de la subvenció, que passen de recursos humans a serveis externs, així 
com acceptar el nou pressupost total de 172.352,50 €, en relació amb el projecte 
“Primary. Vulneracions de drets i desforestació del bosc tropical primari” (Exp. 
núm. 2020/14054 relacionat amb l’expedient 2020/10397). 

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

inicialment la revocació total de la subvenció concedida a la Fundació 
Independència i progrés, atorgada en el marc de la convocatòria a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2020 (Exp. núm. 2020/1233). 

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

liquidació definitiva del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2020, per un import total de 117.364,72 € (Exp. núm. 2020/0008216). 

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

liquidació definitiva del Programa complementari de transicions educatives per al 
curs 2019-2020, i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i 
disposició de la despesa a favor de diversos ens, per un import total de 
2.584,79 € (Exp. núm. 2019/0006215). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8. CUBELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 160.000 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
per a finançar l'actuació local “Inversions obres de reposició infraestructures”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021189). 
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9. CUBELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició béns mobles”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0021190). 

 
10. LLINARS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Llinars del Vallès, per a finançar l'actuació local “Adequació i 
pavimentació de carrers”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0020614). 

 
11. MANLLEU. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 24.524,36 € a l'Ajuntament de Manlleu, 
per a finançar l'actuació local “maquinària brigada”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0020966). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Manlleu, 
per a finançar l'actuació local “Actuacions modernització polígons industrials”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021257). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 8.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l'actuació local “Càmeres unipersonals agents de seguretat 
ciutadana”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0021394). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 64.042,09 €, a l'Ajuntament de Polinyà, 
per a finançar l'actuació local “Plaques fotovoltaiques PAS”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021396). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.101,21 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Expropiació Pla especial fàbrica Vella V”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020646). 

 
16. SALLENT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 139.898,79 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020648). 

 
17. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l'actuació local 
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“Renovació parcs infantils”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0021097). 

 
18. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, per a finançar l'actuació local 
“Inversió biblioteca de Ca l'Altisent”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0021114). 

 
19. SANT VICENÇ DELS HORTS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a finançar l'actuació local “Centre 
cívic la Guàrdia. Anualitat 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0020866). 

 
20. TORRELLES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.299,83 €, a 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Adequació 
Plaça de la Tal·lara i millora espai bústies Can Güell”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020984). 

 
21. TORRELLES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 49.977,75 €, a 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Camí zona 
escolar”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020988). 

 
22. PRATS DE LLUÇANÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 95.000 €, a l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Inversions en obra. 
Anualitat 2021” (Exp. núm. 2021/ 0012619). 

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

la Presidència, la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, per a finançar l’actuació local “Piscina 
Torresport” (Exp. núm. 2021/18408). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
24. TORRE DE CLARAMUNT, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient del 
Programa de Crèdit Local 2021 de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt (Exp. 
núm. 2021/0018933).  
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

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

conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manlleu i la Diputació de 
Barcelona, per al desenvolupament d’actuacions en l’Ecosistema d’Innovació de 
Manlleu, vertebrades entorn al TechHub de Manlleu (Exp. núm. 2021/0022268). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Martí Sarroca relatiu a les obres del projecte constructiu “Itinerari de 
vianants a la BV-2129 entre el PKi 0+000 i el PKf 1+050 al TM de St. Martí 
Sarroca” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-2129 des del PK 0+000 
i fins el PK 1+050 (Exp. núm. 2015/2853). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, requerir el 

reintegrament, als Ajuntaments de Vallgorguina i de Montcada i Reixac, de les 
quantitats de 8,75 € i 1.679,60 €, respectivament, pagades incorrectament degut 
a una errada en el tràmit de reconeixement de les obligacions de les 
justificacions presentades per part d'aquests ens corresponents a la convocatòria 
destinada a finançar les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars (Exp. núm. 2020/12367). 

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

estimar al·legacions presentades per beneficiaris; i d’altra part, acceptar 
renúncies presentades en tràmit d'audiència, i en conseqüència, revocar 
definitivament subvencions atorgades a diverses entitats, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat 
de lucre (Exp. núm. 2020/1279).  

 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, per una part, 

estimar al·legacions presentades per beneficiaris; i d’altra part, acceptar una 
renúncia, presentada en tràmit d'audiència, i en conseqüència, revocar 
definitivament les subvencions atorgades a diverses entitats, mitjançant el 
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procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar les 
actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l'any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional (Exp. núm. 2020/5222).  

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Promoció i dinamització de l’activitat 
esportiva local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/8471).  

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Dinamització de l’activitat esportiva i 
l’esport local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2019/19951).  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de novembre de 2021.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 25 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. 2021/0022756).- 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. 
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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 
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 
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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 
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), per la Junta de Govern en sessió d’11 de novembre de 2021 
(acord núm. 659/21) i per la Junta de Govern en sessió de 25 de novembre de 2021 
(acord núm. 693/21). 
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, atès que ha 
caducat la vigència del mandat dels membres del Consell de Salut del Consorci 
Sanitari de Barcelona, i als efectes d’implementar allò que regula el Decret de la 
Generalitat de Catalunya núm. 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de 
participació comunitària en el sistema sanitari públic, cal designar els membres, titular i 
suplent, que han de representar la Diputació de Barcelona en aquest ens. 
 

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. Designar la representació de la Diputació de Barcelona en l’ens i en els 
termes següents: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
- Consorci Sanitari de Barcelona 
 
1.- Renovar la designació del Sr. David Escudé Rodríguez, efectuada per acord 
de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 12 de novembre de 2020 (AJG 
532/20), com a vocal de la corporació en el Consell de Salut del Consorci Sanitari 
de Barcelona. 
 
2.- Designar la Sra. Neus Munté Fernàndez com a vocal suplent del Sr. Escudé 
en el Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb les designacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de Salut del Consorci 
Sanitari de Barcelona, d’acord amb les previsions de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona (art. 104.3), i del Decret 201/2015, 
de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari 
públic de Catalunya (art. 7 i DA1ª), resta de la manera següent: 

 
Únic. Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona com a vocals en el Consell de Salut del Consorci Sanitari de 
Barcelona, en la doble condició de diputats provincials i regidors de l’Ajuntament 
de Barcelona, són: 

 
Titular: Sr. David Escudé Rodríguez  
Suplent: Sra. Neus Munté Fernàndez 

 
SEGON. 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. 
 
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 22.115,44 € en relació amb la 
subvenció de 48.581,50 €, atorgada a la Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus” (Exp. 
núm. 2017/5916).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
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Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“I.  ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social destinades a 
donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant) 
desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, universitats i agrupacions 
d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona.   
 
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de 
juny de 2017, mitjançant acord 254/17, va aprovar la convocatòria 
201720175120009133, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim concurrència competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre 
per donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar primerament mitjançant acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 (AJG 
432/17) i amb posterioritat en data 9 de novembre de 2017 (AJG 587/17). 
 
En data 30 de novembre de 2017, mitjançant acord 624/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, el 
projecte “Sàhara dempeus” de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del 
Poble Sahrauí (en endavant ACAPS) va rebre una subvenció per un import de 
QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (48.581,50). 
 
D’acord amb la Base Específica 3 d’aquesta convocatòria les subvencions atorgades 
s’havien d’executar en un termini de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució havia de començar 
dins de l’any 2017 i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions 
subvencionades, les entitats sol·licitants havien d’indicar-ho expressament en la 
sol·licitud. 
 
El termini d’execució establert a la sol·licitud d’ACAPS, i aprovat mitjançant l’acord de 
la Junta de Govern 624/17, era de l’1 d’octubre de 2017 al 30 setembre de 2019.  
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Posteriorment i per acord de la Junta de Govern 523/19 de 31 d’octubre, es va aprovar 
una modificació del termini d’execució establin-se un nou termini que es va iniciar el 30 
de desembre de 2017 i va finalitzar el 29 de desembre de 2019.  
 
La Base Específica 18 de la convocatòria va disposar que les subvencions atorgades 
havien de justificar-se amb informe final que havia de presentar-se en el termini de tres 
mesos des de la finalització del projecte i no més tard del 31 de març del 2020. 
 
No obstant, per resolució 6275 de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 29 
de juny de 2020, es va prorrogar fins al 31 de juliol de 2020 el termini de justificació, 
fixant com a nou període de justificació del 30 de desembre de 2019 al 31 de juliol de 
2020. 
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 60 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar a 
l’acceptació expressa de la subvenció i anava a càrrec del pressupost 2017 d’aquesta 
corporació. En conseqüència, en data 28 de desembre de 2017 es va efectuar el 
primer pagament a l’entitat per valor de 29.148,90 euros. 
 
Així mateix de conformitat al punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament per import de 14.574,45 euros a 
càrrec del pressupost 2018 d’aquesta corporació, del 30 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. L’últim 
pagament del 10 %, 4.858,15 euros, es va reservar com a saldo un cop comprovada la 
justificació final.  
 
Segons consta a l’informe de tancament de l’expedient, de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 23 de novembre de 2021, ACAPS en data 30 de maig de 
2018 va informar per correu electrònic a l’oficina gestora de la subvenció, que dins de 
la subvenció tenia previst contractar a l’Associació NOVACT per l’execució de dos 
conceptes: per la coordinació amb un pressupost d’11.000 euros i per la realització de 
dos informes per 9.000 euros. L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va 
demanar més informació a ACAPS sobre aquesta contractació i li va informar que 
d’acord a la base específica 16.4 de la convocatòria que regulava la subvenció 
atorgada i a la normativa que regula les subvencions, si la quantia era superior a la 
prevista a la Llei de contractes del sector públic per a un contracte menor (15.000 
euros IVA exclòs) s’haurien de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat 
un nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció entre les ofertes 
presentades, s’havia d’aportar en la justificació. També informa a ACAPS que la 
convocatòria de subvenció no autoritzava la subcontractació i que les despeses 
considerades subcontractacions no serien elegibles. 
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En data 27 de febrer de 2019 l’entitat va presentar la justificació parcial i, un cop 
revisada es va comprovar que incloïa una factura a nom de NOVACT per import de 
9.000 euros (despesa número 22 del compte justificatiu parcial) per elaboració d’estudi 
i fitxes. 
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament en data 16 de juliol de 2019 va requerir a 
l’associació l’esmena de diferents mancances detectades i també informació 
complementària. Es va demanar: 
 
o Descriure les funcions dels diferents actors implicats en el projecte, la vinculació 

formal entre ells i els mecanismes de relació i coordinació establerts per a 
cadascuna de les activitats realitzades: ACAPS, l’equip d’investigació, NOVACT i 
Observatori de Drets Humans i Empreses. 
 

o Detallar les tasques i productes realitzats per NOVACT en el marc de la 
contractació (despesa núm. 22 de la relació) i els que restin pendents de realitzar.  

 
En data 2 d’agost de 2019 l’entitat va presentar la resposta als requeriments. Revisada 
la documentació l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va considerar 
esmenades totes les mancances a excepció de les relacionades amb les tasques 
contractades a l’associació NOVACT. Per aquest motiu i també per què no es va 
presentar l’informe d’auditoria original signat en data 23 d’octubre de 2019 se li va 
notificar a ACAPS que l’informe parcial no reunia els requisits per ser aprovat i per tant 
no permetia que es pogués tramitar el segon pagament de la subvenció per un import 
de14.574,45 euros, corresponent al 30 % de la subvenció. 
 
ACAPS en data 31 de juliol de 2020, dins de termini, va presentar la justificació final 
del projecte subvencionat, la qual va incloure la justificació tècnica i econòmica de la 
totalitat de la subvenció en tant l’informe parcial no havia estat aprovat. 
 
En la comprovació d’aquesta justificació es van identificar mancances i en data 19 de 
març de 2021 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va remetre a l’entitat 
requeriment per tal que les esmenés. En data 6 i 7 d’abril de 2021 l’entitat presentà les 
esmenes per la seu electrònica i en data 26 de maig va presentar documentació 
original que mancava (auditoria i factura de l’auditoria) la qual va ser compulsada i es 
va adjuntar a l’expedient.  
 
L’informe de tancament i revocació parcial de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament, de data 23 de novembre de 2021, conclou que un cop revisada tota 
la documentació aportada considera que s’han complert els objectius previstos en el 
projecte, però que les despeses que tenen com a creditor a NOVACT no compleixen 
els requisits establerts a les bases. Es tracta de dos despeses imputades a la partida 
de serveis externs de la Diputació de Barcelona (factura 109 i 110) que no són 
elegibles, ja que contravenen l’article 29.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el qual disposa que únicament es podrà subcontractar, 
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totalment o parcialment, l’activitat subvencionada quan estigués previst a la normativa 
de la subvenció i que a més no es van demanar les tres ofertes tal i com disposa la 
Base 16.4 de la convocatòria. 
 
La Base Específica 16.4 de la convocatòria estableix: 
 

“[...] En relació amb la contractació de serveis externs, el beneficiari haurà de tenir en 
compte que quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties per el contracte 
menor que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un 
nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció entre les ofertes 
presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si s’escau, en la sol·licitud de subvenció, 
s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmicament 
més avantatjosa“[...]. 

 
L’Oficina gestora fa constar que, a l’informe de revisió de la justificació signat per 
l’auditor que va presentar ACAPS, en data 26 de maig de 2021, s’incloïen aquestes 
dues despeses:  
 

Partida/ 
Descripció 
de la 
despesa 

Núm 
despesa 

Data factura Creditor CIF  
Data 
cobrament 

Import total 

Import 
imputat a 
la 
subvenció 
DIBA 

Grup de 
recerca/ 
Recerca i 
investigació 

109 
(1.1.1) 

12/03/2019 NOVACT G62083357 19/03/19 11.000 € 11.000 €  

Producció 
informes/ 
serveis 
tècnics 

110 
(1.1.3) 

27/08/18 NOVACT G62083357 04/09/18 9.000 € 9.000 € 

 
Continua explicant l’informe que, segons la informació que va aportar ACAPS en la 
documentació entrada el 5 d’agost de 2019 com a resposta al requeriment de l’informe 
parcial, les tasques desenvolupades per NOVACT en el marc del projecte i a les quals 
correspondrien aquestes despeses han estat: 
 
 Contractació 1er any (2018). Es correspon a la factura 110, per un import de 

9.000 euros i per la qual l’entitat va presentar com a documentació els termes de 
referència per la contractació i la proposta presentada per NOVACT: 

 
1) Produir l’informe “Els tentacles de l’ocupació en castellà”  
2) Produir 9 fitxes sobre empreses que contribueixen a l’espoli dels recursos 

naturals al Sàhara Occidental en català, castellà i anglès  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Contractació 2on any (2019): Es corresponen a la factura 109, per un import de 
11.000 euros i per la qual l’entitat no va presentar cap documentació 
complementària relativa a la forma en que es va produir la contractació (sí que 
va presentar els productes resultants): 

 
1) Produir dues càpsules audiovisuals i 6 infografies basades en les principals 

evidències i resultats de l’informe els tentacles de l’ocupació 
2) Coordinar una campanya d’incidència política i sensibilització en el marc del 

debat al Parlament europeu sobre l’acord de pesca Marroc-UE que inclou les 
aigües del Sàhara Occidental  

3) Fer un resum executiu en català, castellà i anglès de l’informe “Els tentacles 
de l’Ocupació  

4) Presentar l’informe a Nacions Unides  
5) Identificar les empreses que participen en l’espoli dels recursos naturals al 

Sàhara Occidental en els sectors dels àrids, fosfats, turisme i energies 
renovables 

6) Realitzar fitxes de les principals empreses identificades 
7) Realitzar un briefing paper de comparativa entre la situació de l’espoli de 

recursos naturals al Sàhara i Palestina 
 
Informa l’Oficina un cop revisada la justificació final i confirmada la realització 
d’aquestes activitats per part de NOVACT: 
 

- Que a la finalització del projecte un 40 % de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona ha estat executada per NOVACT, el que representa 6 de les 10 
activitats previstes al projecte. 

 
Que el contingut d’aquestes tasques va més enllà del suport tècnic per 
l’elaboració de la investigació i es consideren una subcontractació.  

 
Les bases de la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona que 
regeixen aquest ajut no preveuen la possibilitat de subcontractar total o 
particularment l’execució del projecte. 

 
- D’altra banda, atenent els continguts de les tasques contractades a ACAPS en 

l’any 2019 i la manca de documentació i publicitat relativa a la contractació 
d’aquest segon any, es pot considerar que hi ha una continuïtat de contracte i 
que la suma dels dos pagaments supera el límit del contracte menor, i no obstant 
l’entitat no va aportar cap altra oferta d’un altre proveïdor ni per tant memòria que 
justifiqui l’elecció de NOVACT. 

 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament conclou informant:   
 

- Que les despeses 109 i 110 imputades a la Diputació de Barcelona per un import 
de 9.000 euros i 11.000 euros respectivament no són elegibles per dos motius, 
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per tractar-se d’una subcontractació no prevista a les bases i, per tant, 
contravenir l’establert a l’article 29. 2 LGS. A més, tampoc va sol·licitar 3 ofertes 
de diferents proveïdors malgrat superar la contractació l’import del contracte 
menor, segons el disposat a la base 16.4 de la convocatòria 
201720175120009133 . 
 

- Que en eliminar aquesta despesa no elegible, el total de despesa directa elegible 
és de 24.060,06 euros (44.060,06 euros-20.000 euros). 

 
- Que del total de despeses indirectes que l’entitat imputa a la Diputació de 

Barcelona (4.406 euros), només 2.406 euros són elegibles d’acord amb les 
condicions de la convocatòria, que estableixen que no poden superar el 10 % de 
la despesa directa a càrrec de la subvenció de la Diputació de Barcelona. 

 
- Que el total de despesa elegible a càrrec de la Diputació de Barcelona tenint en 

compte tant la despesa directa com indirecta és de 26.466,06 euros (24.060,06 
euros +2.406 euros).  

 
El segon i tercer pagament de la subvenció, 14.574,45 euros i 4.858,15 euros 
respectivament, no s’han fet efectius, ja que es considera que l’import correctament 
justificat és 26.466,06 euros i la suma del import avançat a l’entitat és de 29.148,90 
euros. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 23 de novembre de 
novembre de 2021, proposa revocar la diferència entre la subvenció inicialment 
atorgada 48.581,50 euros i l’import correctament justificat 26.466,06 euros, és a dir, 
procedir a la revocació parcial inicial de 22.115,44 euros de la subvenció atorgada a 
l’entitat ACAPS per al projecte “Sàhara dempeus”, subvencionada en el marc de la 
convocatòria 201720175120009133 i concedir un termini de 15 dies al beneficiari 
perquè al·legui el que estimi oportú. 
 
Un cop transcorregut el termini d’al·legacions, i analitzades les mateixes, es procedirà 
a l’aprovació de la revocació definitiva i determinació de l’import del reintegrament, si 
s’escau, atès que la Diputació de Barcelona ha avançat 29.148,90 euros a l’entitat 
beneficiària, dels quals 26.466,06 euros s’han considerat correctament justificats. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a LGS i les Bases Específiques de la convocatòria 
201720175120009133, per a l’atorgament de subvencions, en règim concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament”, aprovades mitjançant acord 254/17 de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017. 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la LGS, i el 
seu Reglament de desenvolupament RLGS. 
 
Vist l’article 29.2 de la LGS respecte a la subcontractació de l’activitat subvencionada 
que exigeix que la subcontractació estigui autoritzada en la normativa que regula la 
subvenció, amb relació a Bases Específiques de la convocatòria 20172017512000913 
que no preveuen la possibilitat de la subcontractació. 
 
Vist, a més, l’article  37.1 lletra c) LGS, en relació amb el punt 8 de l’art. 30 LGS, sobre 
l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, i concretament, 
vist l’incompliment de l’exigit a l’article 31.3 LGS, i el títol III del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de VINT-I-DOS MIL 
CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (22.115,44) en relació 
amb la subvenció de QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (48.581,50) atorgada a Federació d’Associacions 
Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS) per al projecte “Sàhara dempeus”, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17), de 
conformitat amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
data 23 de novembre de 2021 que consta a l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí 
(ACAPS) un termini d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord, per tal que presenti les al·legacions, i d’altres elements de 
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prova, que consideri oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap 
al·legació, es procedirà a tramitar la revocació definitiva. 
 
Tercer. NOTIFICAR els acords precedents a Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS).” 

 
4.- Dictamen pel qual es proposa per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del pressupost, sol·licitada per l’Associació RUIDO photo, que 
afecta una desviació de partides superior al 15 % del total de la subvenció, en 
concret 7.850 € de la subvenció, que passen de recursos humans a serveis 
externs, així com acceptar el nou pressupost total de 172.352,50 €, en relació 
amb el projecte “Primary. Vulneracions de drets i desforestació del bosc tropical 
primari” (Exp. núm. 2020/14054 relacionat amb l’expedient 2020/10397).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions 
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa 
fomentar activitats d’interès públic o social destinades a donar suport a projectes que 
tinguin per objectiu la promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG en 
endavant) a la província de Barcelona, que involucrin agents educatius d’aquests 
municipis i treballin la complementarietat i les sinergies amb les accions que en aquest 
àmbit impulsen els ens locals. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar la convocatòria 202020205120011933, que incorpora les bases específiques, 
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global 
any 2021 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres (AJG 327/20), i es va 
publicar al BOPB, en data 6 d’agost de 2020, un extracte de la convocatòria registrada 
en la Base de Dades Nacional de Subvencions amb núm. d’identificació 518388. 
 
En data 28 de gener de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la relació de projectes seleccionats i desestimats, en resolució de la 
convocatòria 202020205120011933 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 (AJG 11/2021).  
 
Concretament, entre els projectes seleccionats en el marc de la convocatòria 
202020205120011933, el projecte “Primary. Vulneracions de drets i desforestació del 
bosc tropical primari” de l’associació RUIDO Photo va rebre una subvenció per un 
import de 39.617,50 €, establint un termini d’execució del projecte entre l’1 de gener de 
2021 i el 31 de desembre de 2022.  
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En data 15 d’octubre de 2021 l’entitat presenta per registre electrònic sol·licitud de 
modificació de pressupost referent a tres partides previstes com a recursos humans 
que passen a contractació externa, així com un augment en el cost total del projecte a 
l’haver obtingut noves fonts de finançament pel projecte.  
 
L’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 22 de 
novembre de 2021, indica respecte al canvis entre partides, que el pressupost aprovat 
a càrrec de la subvenció de la Diputació de Barcelona es modifica i es produeix una 
desviació entre partides superior al 15 % del total de subvenció, en concret un import 
de 7.850 € de la subvenció (el 19,81 % del total de la subvenció), passa de la partida 
de recursos humans a la partida de contractació externa. En l’escrit que acompanya la 
sol·licitud l’entitat detalla les raons que han portat al fet que tres dels conceptes 
previstos a la sol·licitud dins la partida de recursos humans passin a la partida de 
contractació externa: 
 

- Fotògrafs propis de l’entitat: A la sol·licitud s’incloïen 2 fotògrafs propis però 
finalment una d’aquestes dues persones treballa en règim d’autònoma. Per tant, 
l’import de 1.050 € de la subvenció, corresponent aquesta persona es trasllada a 
la partida de contractació externa. 

- Comunicació: Aquestes tasques les realitza també un treballador autònom i, per 
tant, es traspassen els recursos corresponents a la partida de contractació 
externa, i per tant 2.000 € de la subvenció atorgada es traspassen a contractació 
externa.  

- Avaluació i seguiment de les activitats: Es realitza a través d’una contractació per 
tal d’aprofundir i millorar a través de l’acompanyament i assessorament extern 
que permeti identificar aprenentatges i millores d’impacte en el projecte, i per tant 
4.800 € de la subvenció atorgada es traspassen a contractació externa. 

 
La suma d’aquests imports supera el 15 % de la subvenció i d’acord amb la Base 16 i 
22 de la convocatòria 202020205120011933, ha de ser comunicat amb caràcter previ 
a la Diputació de Barcelona per tal de tramitar la corresponent modificació.  
 
L’informe esmentat indica que s’entén fonamentada la sol·licitud de modificació del 
pressupost que afecta la distribució entre partides pressupostàries de la subvenció de 
la Diputació de Barcelona. En concret, la partida de recursos humans passa dels 
27.100 € previstos a la sol·licitud a 19.250 € i la partida de contractació externa passa 
de 6.200 € a 14.050 €. 
 
Així mateix, el citat informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament respecte a 
l’augment del cost total del projecte indica que, l’entitat informa dels cofinançaments 
que ha rebut, que permeten ampliar l’abast del projecte i suposen un increment del 
cost total. En concret, en la sol·licitud inicial constava com a finançador l’Ajuntament 
de Barcelona per import de 37.765 € (convocatòria de subvencions 2020), i actualment 
l’entitat informa que ha obtingut finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al 
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Desenvolupament per import de 62.745 €, l’Ajuntament de Barcelona per import de 
27.665 € (convocatòria de subvencions 2021) i RUIDO photo passa a aportar 4.560 € 
en lloc dels 2.500 € previstos inicialment. Aquests cofinançaments, afegits a la 
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, fan que el cost total del projecte 
passi de 79.882,50 € a 172.352,50 €.  
 
L’entitat detalla a l’escrit presentat la forma com s’amplien les activitats per tal que el 
projecte tingui un major abast i impacte. Així, s’inclouen dues activitats noves que 
contribueixen als mateixos resultats i objectius previstos al projecte: 
 

- 1.1.4. Investigació sobre la desforestació i la vulneració de drets vinculada a la 
producció i exportació de soja al Brasil. 

- 1.2.4. Presentació dels primers resultats de la recerca del projecte i jornada-
debat amb entitats. 

 
La resta d’activitats ja previstes a la sol·licitud augmenten el seu abast. Així, s’amplia 
la recerca prèvia i les estades d’investigació al Congo i Indonèsia i s’afegeix una 
estada d’investigació i documentació a Colòmbia; l’exposició prevista es farà en dos 
formats diferents per facilitar la seva itinerància; i s’amplien el nombre de tallers 
educatius previstos a la sol·licitud inicial.  
 
Les despeses derivades d’aquestes dues activitats noves i l’ampliació de les activitats 
ja previstes s’imputen als altres cofinançadors i no afecten la subvenció de la Diputació 
de Barcelona.  
 
L’informe de l’Oficina indica que entén fonamentat el canvi en el pressupost total 
presentat en la sol·licitud que es deriva de la incorporació de nous cofinançadors.  
 
I, finalment, l’informe citat conclou, que la sol·licitud ha estat presentada en termini, és 
conforme a la normativa reguladora, no perjudica els interessos de tercers i no suposa 
modificació de l’objecte ni afecta la finalitat de la subvenció tant respecte a la 
modificació entre partides com respecte els canvis en el pressupost total derivat de 
nous cofinançadors.  
 
A continuació s’inclou quadre comparatiu del pressupost aprovat amb la sol·licitud i les 
modificacions:  
 
 

Partides 
Diputació 
sol·licitud  

Diputació 
modificat  

Altres 
cofinançadors 

sol·licitud  

Altres 
finançadors 

modificat  

COST 
TOTAL 

SOL·LICITUD  

COST 
TOTAL 

MODIFICAT  

A1: RECURSOS HUMANS 27.100,00 19.250,00 9.100,00 
                   

46.950,00    
                   

36.200,00    
                     

66.200,00    

A2: CONTRACTACIÓ 
EXTERNA 6.200,00 14.050,00 11.610,00 

                   
57.115,00    

                   
17.810,00    

                     
71.165,00    

A3: MATERIAL 
1.150,00 1.150,00 900,00 

                     
4.030,00    

                     
2.050,00    

                       
5.180,00    
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Partides 
Diputació 
sol·licitud  

Diputació 
modificat  

Altres 
cofinançadors 

sol·licitud  

Altres 
finançadors 

modificat  

COST 
TOTAL 

SOL·LICITUD  

COST 
TOTAL 

MODIFICAT  

A4: VIATGES I DIETES - - 14.055,00 
                   

19.940,00    
                   

14.055,00    
                     

19.940,00    

A5: ALTRES - - 1.600,00 
                     

1.700,00    
                     

1.600,00    
                       

1.700,00    

TOTAL DESPESES 
DIRECTES 34.450,00   

                    
34.450,00    37.265,00 

                 
129.735,00    

                   
71.715,00    

                   
164.185,00    

B1: DESPESES INDIRECTES  5.167,50 
                      

5.167,50    
                      

3.000,00    
                     

3.000,00    
                     

8.167,50    
                       

8.167,50    

TOTAL DESPESES 
INDIRECTES 5.167,50 

                      
5.167,50    

                    
3.000,00 

                     
3.000,00    

                     
8.167,50    

                       
8.167,50    

TOTAL 39.617,50 
                    

39.617,50    
                  

40.265,00    
                 

132.735,00    
                   

79.882,50    
                   

172.352,50    

 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 22 de novembre de 
2021, proposa la modificació pressupostària, sol·licitada per RUIDO photo, que afecta 
a una desviació de partides superior al 15 % del total de subvenció, en concret 7.850 € 
de la subvenció (1.050 € fotògraf, 2.000 € comunicació i 4.800 € avaluació i seguiment 
de les activitats) que passen de recursos humans a serveis externs, així com  
l’acceptació del nou pressupost total del projecte de 172.352,50 € de conformitat amb 
el quadre anterior, en relació amb el projecte “Primary. Vulneracions de drets i 
desforestació del bosc tropical primari” de l’associació RUIDO Photo, subvencionada 
en el marc de la convocatòria 202020205120011933 per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i 
altres, de projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 (AJG 11/2021).  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 desenvolupats per entitats sense ànim 
de lucre i altres (AJG 327/20). 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist l’article 19.4 de la LGS i l’article 128.2 del Reglament d’obres activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS) que estableixen que tota alteració de les condicions tingudes en compte per a 
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la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució 
d’atorgament.  
 
Atès que l’article 25 d’aquesta Ordenança, possibilita la modificació de la resolució de 
concessió, sempre que s’hagi produït una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els interessos de tercers. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la modificació del pressupost, sol·licitada per l’associació RUIDO 
photo, que afecta a una desviació de partides superior al 15 % del total de subvenció, 
en concret 7.850 € de la subvenció (1.050 € fotògraf, 2.000 € comunicació i 4.800 € 
avaluació i seguiment de les activitats) que passen de recursos humans a serveis 
externs, així com ACCEPTAR el nou pressupost total de 172.352,50 €, d’acord amb el 
quadre que consta a continuació, en relació amb el projecte “Primary. Vulneracions de 
drets i desforestació del bosc tropical primari” de l’associació RUIDO Photo, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 202020205120011933 per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre i altres, de projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021 
(AJG 11/2021), de conformitat a l’informe de l’Oficina de Cooperació al 
desenvolupament de data 22 de novembre de 2021 que consta a l’expedient.  
 

Partides 
 

Diputació 
sol·licitud  

 
Diputació 
modificat  

 Altres 
cofinançadors 

sol·licitud  

 Altres 
finançadors 

modificat  

COST 
TOTAL 

SOL·LICITUD  

COST 
TOTAL 

MODIFICAT  

A1: RECURSOS HUMANS 27.100,00 
                    

19.250,00    
                      

9.100,00    
                   

46.950,00    
                   

36.200,00    
                     

66.200,00    

A2: CONTRACTACIÓ 
EXTERNA 6.200,00 

                    
14.050,00    

                    
11.610,00    

                   
57.115,00    

                   
17.810,00    

                     
71.165,00    

A3: MATERIAL 1.150,00 
                      

1.150,00    
                         

900,00    
                     

4.030,00    
                     

2.050,00    
                       

5.180,00    

A4: VIATGES I DIETES - - 
                    

14.055,00    
                   

19.940,00    
                   

14.055,00    
                     

19.940,00    

A5: ALTRES - - 
                      

1.600,00    
                     

1.700,00    
                     

1.600,00    
                       

1.700,00    
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Partides 
 

Diputació 
sol·licitud  

 
Diputació 
modificat  

 Altres 
cofinançadors 

sol·licitud  

 Altres 
finançadors 

modificat  

COST 
TOTAL 

SOL·LICITUD  

COST 
TOTAL 

MODIFICAT  

TOTAL DESPESES 
DIRECTES 34.450,00 

                    
34.450,00    37.265,00  

                 
129.735,00    

                   
71.715,00    

                   
164.185,00    

B1: DESPESES INDIRECTES  5.167,50 
                      

5.167,50    
                      

3.000,00    
                     

3.000,00    
                     

8.167,50    
                       

8.167,50    

TOTAL DESPESES 
INDIRECTES 5.167,50 

                      
5.167,50    

                    
3.000,00 

                     
3.000,00    

                     
8.167,50    

                       
8.167,50    

TOTAL 39.617,50 
                    

39.617,50    
                  

40.265,00    
                 

132.735,00    
                   

79.882,50    
                   

172.352,50    

 
Segon. NOTIFICAR l’acord precedent a l’associació RUIDO photo.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació total de la subvenció concedida a la Fundació 
Independència i progrés, atorgada en el marc de la convocatòria a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2020 (Exp. núm. 2020/1233).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 17 de setembre de 

2020, va aprovar per acord núm. 405, la concessió de diverses subvencions en el 
marc de la convocatòria 11613/2020, per un import de 298.743,40 € (dos-cents 
noranta-vuit mil set-cents quaranta-tres euros amb quaranta cèntims).  

 
2. En aquest acord de concessió, a l’entitat següent se li va atorgar una subvenció de 

l’Àrea de Presidència pel projecte i import que es detalla: 
 

NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 

G61638888 
Fundació Independència i 
Progrés 

50 aniversari unió socialista del 
Bages 

4.000,00 € 

 
3. D’acord amb la base 19 de la convocatòria, aprovada per acord de la Junta de 

Govern número 64/2020 de data 13 de febrer de 2020, relativa al termini, forma i 
lloc de justificació, “[Les entitats que] finalitzin l’activitat subvencionada fins al 31 de 
desembre de 2020, hauran de presentar la justificació final de l’activitat entre l’11 de 
gener de 2021 i el 31 de març de 2021”. 
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4. D’acord amb la base 20.1 de la convocatòria “En el cas que els documents 
presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a 
l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades, i disposarà d’un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per esmenar-les, a partir de 
l’endemà que sigui notificat amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui.”  

 
5. D’acord amb la base 20.2 de la convocatòria, “Si un cop finalitzat el termini de 

presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat”. 

 
6. La Fundació Independència i Progrés no va presentar el compte justificatiu en les 

dates establertes i per aquest motiu, en data 9 d’abril de 2021, es va posar a 
disposició de l’entitat un requeriment formal per tal que, en un termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la 
notificació, presentessin el compte justificatiu simplificat, amb l’advertiment que, 
passat aquest termini sense l’aportació de la documentació corresponent, es 
procediria a la revocació de la subvenció.  

 
7. En data 13 d’abril de 2021, dins el termini establert, la Fundació presenta una 

documentació justificativa però que no és la que es determina a les bases de la 
convocatòria ja que no presenten el model de compte justificatiu creat a l’efecte. Per 
aquest motiu, en data 16 d’abril de 2021 es posa a disposició de l’entitat un 
requeriment formal per tal que presentin la documentació justificativa que 
estableixen les bases de la convocatòria, i també els poders de la persona que 
signa la documentació. S’informa que la resposta al requeriment s’haurà de fer en 
un termini màxim de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la 
notificació, amb l’advertiment que passat aquest termini sense l’aportació de la 
documentació corresponent es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui. Atès que la Fundació Independència i Progrés no 
ha presentat cap documentació, es proposa aprovar inicialment la revocació total de 
la subvenció atorgada. 

 
8. L’import total de la revocació esmentada anteriorment és de 4.000 € (quatre mil 

euros). 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14.1 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions 

(LGS) assenyala l’obligació del/a beneficiari/ària de justificar davant l’òrgan 
concedent, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que es determini de la concessió de la 
subvenció. 
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2. L’article 30.8 de la LGS estableix que l'incompliment de l'obligació de justificar la 
subvenció en els termes que estableix el capítol IV o el fet que la justificació sigui 
insuficient comporta el reintegrament en les condicions que preveu l'article 37 de la 
LGS. 

 

3. Així mateix, l’article 37 de la LGS estableix que és causa de reintegrament 
l’incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes 
que estableix l'article 30 de la mateixa Llei. 

 

4. L’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança) 
pel que fa als supòsits de revocació de les subvencions. 

 

5. La convocatòria 11613/2020 que incorpora les bases específiques, per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, 
per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local- any 
2020, aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 13 de febrer de 2020 
per acord número 64/2020.  

 

6. L’acord 405/2020 aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària de 17 de 
setembre de 2020, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades 
sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a 
commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - ANY 2020.  

 

7. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.3 b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 

 

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

 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment la revocació total de la subvenció atorgada a la 
Fundació Independència i Progrés, amb NIF G61638888, per import de 4.000 € (quatre 
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mil euros) per manca de resposta al requeriment efectuat en data 13 d’abril de 2021, 
d’acord amb les bases de la convocatòria 11613/2020. 
 
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies a la Fundació Independència i 
Progrés, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta 
resolució, per tal que presentin les al·legacions o documents que considerin oportuns, 
d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança general de subvencions, amb l’advertiment 
que, en cas de no presentar cap al·legació a la revocació inicial, aquesta esdevindrà 
definitiva. 
 
Tercer. En cas que la revocació inicial esdevingui definitiva, REDUIR l'import autoritzat 
i disposat de la despesa 2003002928/25, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/23110/48900 del pressupost 2021, que ascendeix a un total de 4.000 € 
(quatre mil euros). 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a la Fundació Independència i Progrés.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2020, per un import total de 117.364,72 € (Exp. núm. 2020/0008216).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 14 de maig 

de 2020, el Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020 
(AJG 193/20). A l’acte esmentat es va aprovar també la relació individualitzada dels 
ajuts a concedir a cada ens local per un import total de 10.000.000,00 d’euros. 

 
2. El programa té per finalitat prestar cooperació i assistència econòmica als municipis 

i als consells comarcals de la província per tal que aquests puguin desplegar 
polítiques per a garantir el benestar social i la inclusió social. 

 
3. D’acord amb l’article 18 del règim del programa, el termini d’execució de les 

actuacions objecte d’ajut incloïa el període de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de 
desembre de 2020, ambdós inclosos. Per la seva part, l’article 20 estableix que el 
període de justificació final començava el 2 de gener de 2021 i finalitzava el 30 
d’abril de 2021.  

 
4. La liquidació provisional del programa es va aprovar per Decret de la Presidència 

de la Diputació de Barcelona núm. 10997/21, de 8 d’octubre de 2021. La notificació 
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d’aquesta liquidació es va efectuar el 15 d’octubre de 2021, tot habilitant-se un 
termini d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
notificació, per tal que els ens destinataris presentessin la justificació pendent i/o 
al·leguessin el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació dels ajuts i a exigir el reintegrament de l’import pagat per 
avançat i no justificat degudament. El període d’audiència va finalitzar el 5 de 
novembre de 2021. 

 
5. Atès que ha transcorregut aquest període d’audiència, cal aprovar la liquidació 

definitiva. La Gerència de Serveis Socials, centre gestor responsable del programa, 
el 17 de novembre de 2021 ha emès un informe, que s’incorpora a l’expedient, en el 
qual es constata que no s’han presentat justificacions ni al·legacions durant el 
període d’audiència. En l’esmentat informe, també es deixa constància de 
l’existència d’ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé totalment, bé 
parcialment; per tant, és procedent acceptar aquestes renúncies. Per últim, 
s’identifiquen aquells ajuts que no s’han justificat en la seva totalitat i als quals els 
destinataris tampoc no han renunciat, i que, per tant, s’han de revocar, bé 
parcialment, bé totalment. 

 
6. L’aprovació de les renúncies i de les revocacions dels ajuts que no tenen 

pagaments avançats comporta el corresponent ajustament de valor negatiu en la 
comptabilitat, atès que el crèdit s’ha incorporat al pressupost vigent de la Diputació 
de Barcelona. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Resulta d’aplicació l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, sobre la declaració de les 
renúncies.  

 
2. L’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de 
desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, per Decret de la Presidència 
núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021 
per Decret núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 
2021, i per Decret núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat en el BOPB de 2 de 
novembre de 2021, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la 
creació de programes complementaris, així com per aprovar la seva liquidació 
definitiva quan aquesta comporti la revocació de recursos. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Programa complementari per a la 
garantia del benestar social 2020 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar 
les revocacions, totals o parcials, dels ajuts que no han estat justificats i que es 
detallen a continuació: 
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Ens 
destinatari 

Ens NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 
Estat 

Import 
renúncia/revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament de valor 
(renúncia/revocació) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Bellprat 

P0802100H 20/X/288300 3.105,06 0,00 0,00 Revocació 3.105,06 2103902009 G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 20/X/288251 3.496,79 3.496,79 1.545,98 Renúncia 1.950,81 
L’ajut es va pagar per 

avançat 
G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 20/X/288282 3.267,82 3.267,82 0,00 Revocació 3.267,82 
L’ajut es va pagar per 

avançat 
G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
la Quar 

P0817600J 20/X/288301 3.072,26 3.072,26 0,00 Revocació 3.072,26 
L’ajut es va pagar per 

avançat 
G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
Sagàs 

P0818700G 20/X/288288 3.257,70 0,00 0,00 Revocació 3.257,70 2103902010 G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 
P0821500F 20/X/288303 3.032,28 0,00 0,00 Renúncia 3.032,28 2103902011 G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 20/X/288284 3.245,51 0,00 1.868,07 Renúncia 1.377,44 2103902012 G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
Santa Cecília 
de Voltregà 

P0824300H 20/X/288275 3.311,30 3.311,30 2.752,12 Renúncia 559,18 
L’ajut es va pagar per 

avançat 
G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Merlès 
P0825500B 20/X/288276 3.320,63 0,00 0,00 Revocació 3.320,63 2103902013 G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 20/X/288273 3.396,87 0,00 0,00 Revocació 3.396,87 2103902014 G/60101/23100/46263 

Ajuntament de 
Viver i 

Serrateix 
P0830900G 20/X/288281 3.279,22 0,00 0,00 Revocació 3.279,22 2103902015 G/60101/23100/46263 

Ajuntament 
d'Orpí 

P0815100C 20/X/288289 3.276,05 0,00 0,00 Revocació 3.276,05 2103902016 G/60101/23100/46263 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 20/X/287988 175.311,92 0,00 90.842,52 Renúncia 84.469,40 2103902017 G/60101/23100/46563 

       
117.364,72 
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Segon. REDUIR en cent vuit mil cinc-cents catorze euros i seixanta-cinc cèntims 
(108.514,65) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les aplicacions següents: 
 

- 24.045,25 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46263. 
 
- 84.469,40 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46563. 

 
Tercer. SOL·LICITAR el reintegrament dels ajuts que s’indiquen en aquest acord, el 
qual es pot fer efectiu mitjançant un ingrés o una transferència bancària a qualsevol 
dels comptes operatius de la Diputació de Barcelona en el termini d’un mes des de la 
publicació del present acte. Transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi efectuat 
la transferència, el reintegrament es farà efectiu mitjançant la compensació del 
pagament d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les quals l’ens sigui 
beneficiari. 
 

Ens destinatari Ens NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 

avançat (EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 20/X/288251 3.496,79 3.496,79 1.545,98 1.950,81 

Ajuntament de la Nou 
de Berguedà 

P0814100D 20/X/288282 3.267,82 3.267,82 0,00 3.267,82 

Ajuntament de la Quar P0817600J 20/X/288301 3.072,26 3.072,26 0,00 3.072,26 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà 

P0824300H 20/X/288275 3.311,30 3.311,30 2.752,12 559,18 

      
8.850,07 

 
Quart. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris afectats.” 

 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa complementari de transicions educatives per 
al curs 2019-2020, i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i 
disposició de la despesa a favor de diversos ens, per un import total de 
2.584,79 € (Exp. núm. 2019/0006215).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió d’11 d’abril de 2019, 

va aprovar el Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-
2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (AJG 149/19), i en 
sessió de 26 de setembre de 2019 va resoldre el procediment de concessió d’ajuts 
per un import total d’1.850.000,00 euros (AJG 378/19). 
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2. L’objecte del Programa és prestar cooperació i assistència als governs locals amb 
la finalitat de contribuir a la definició d’itineraris educatius i a ampliar les garanties 
de permanència i retorn al sistema educatiu. 

 
3. El centre gestor del programa és la Gerència de Serveis d’Educació, adscrita a 

l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut. 
 
4. D’acord amb el règim del programa, aquests ajuts tenien un termini d’execució 

inicial fins al 30 de juny de 2020 i de justificació fins al 30 de setembre de 2020. 
 
5. Aquests terminis es van veure afectats per la suspensió dels terminis 

administratius acordada mitjançant el Reial decret 463/2020 que va declarar l’estat 
d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-
19, i per l’aixecament de la suspensió l’1 de juny de 2020 acordada mitjançant el 
Reial decret 537/2020, de 22 de maig. Per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona número 334/20, de 30 de juliol de 2020, es va modificar el 
termini de justificació resultant de la represa del còmput en virtut de l’esmentat 
Reial decret 537/2020, essent els terminis definitius els següents: 

 
- Execució fins 17 de setembre de 2020. 
- Justificació fins 2 de novembre de 2020. 

 
6. Mitjançant Decret de la Presidència núm. 11052/21, de 13 d’octubre de 2021, es 

va aprovar la liquidació provisional del citat programa i es va obrir un període 
d’audiència durant el qual els ens van poder presentar al·legacions. 

 
7. Transcorregut aquest període d’audiència, cal tramitar, en els termes establerts de 

l’article 22 del règim del programa, l’aprovació de la liquidació definitiva. A aquest 
efecte, l’informe emès pel centre gestor en data 19 de novembre de 2021, que 
s’incorpora a l’expedient, proposa el següent: 

 
a. Respecte de l’ajut en favor de l’Ajuntament de Sabadell de 25.492,59 euros, 

s’informa que dins el termini de justificació l'ens va presentar justificació 
correctament per import superior al concedit (64.101,20 euros) però com import 
a pagar s’indicava 23.022,69 euros, inferior al concedit; essent aquest últim 
l’import que es va pagar efectivament. Dins el termini d'al·legacions l’ens posa 
en coneixement aquest error i presenta novament el formulari justificatiu amb 
l'import de pagament sol·licitat rectificat. El centre gestor proposa acceptar les 
al·legacions presentades per l'ens i pagar l’import de 2.469,90 euros, previ 
reconeixement de crèdit. 

 
b. Respecte de l’ajut en favor del Consell Comarcal del Moianès de 30.000,00 

euros, s’informa que l’ens va presentar justificació correctament per import de 
26.099,09 euros, tot renunciant a la part no justificada, però únicament es va 
tramitar el pagament per l’import sol·licitat de 25.984,20 euros. Dins el termini 
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d'al·legacions, l'ens posa en coneixement aquest fet. El centre gestor proposa 
acceptar les al·legacions presentades per l'ens, pagar l’import de 114,89 euros, 
previ reconeixement de crèdit, i acceptar la renúncia parcial de l’ajut per l’import 
restant de 3.900,91 euros. 

 
8. Per tot l’anterior, es considera que, en el marc de la liquidació definitiva del 

programa, escau estimar les al·legacions esmentades i atendre els pagaments 
que se’n deriven de les justificacions presentades pels ens referits a l’acord segon 
del present dictamen, previ reconeixement del crèdit corresponent. 

 
9. Pel que fa al reconeixement de crèdit que es proposa aprovar, aquesta Direcció 

de Serveis de Cooperació Local ha comprovat que en l’exercici 2020 existia 
consignació pressupostària adequada i suficient per fer front a la despesa en les 
aplicacions pressupostàries G/40300/32000/46282 i G/40300/32000/46582, 
havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret. La 
diferència entre l’import que es va pagar i el que s’ha de pagar no es va incorporar 
al pressupost 2021 però en l’actual exercici existeix crèdit per atendre el pagament 
amb càrrec a les aplicacions G/80100/32000/46282 i G/80100/32000/46582, i la 
imputació d’aquesta despesa no causa cap perjudici ni limitació per realitzar les 
atencions de l’exercici corrent. 

 
10. Per últim, s’assenyala que l’aprovació de la renúncia parcial no s’ha de regularitzar 

comptablement, atès que el saldo no s’ha incorporat al pressupost vigent. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La Base 50 de les d’execució del pressupost per a l’any 2021. 
 
2. L’article 5, apartats a) i b), de l’Annex 4 de les Instruccions de Control Intern de la 

Diputació de Barcelona per a l’any 2021. 
 
3. L’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 
de desembre de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
la creació de programes complementaris, així com aprovar la seva liquidació 
definitiva. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2019-2020 i, en conseqüència, estimar les al·legacions, 
reconèixer el crèdit i acceptar la renúncia que s’aproven en els acords següents, 
d’acord amb l’informe emès pel centre gestor. 
 
Segon. ESTIMAR les al·legacions presentades pels ens destinataris que s’indiquen en 
aquest acord i, en conseqüència, acceptar les justificacions de despesa del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 que resten pendents 
de pagament, en haver acreditat els ens, durant el període d’audiència establert, que 
les despeses justificades s’han executat en termini i correctament: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import 
pagat 
(EUR) 

Import 
pendent 

d’acceptar 
justificació 

(EUR) 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 19/X/276298 25.492,59 64.101,20 23.022,69 2.469,90 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 19/X/276283 30.000,00 26.099,09 25.984,20 114,89 

      2.584,79 

 
Tercer. APROVAR un reconeixement de crèdit per import total de 2.584,79 euros (dos 
mil cinc-cents vuitanta-quatre euros i setanta-nou cèntims) per fer front a les despeses 
justificades del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-
2020 i pendents de pagament. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 2.584,79 euros (dos mil cinc-cents 
vuitanta-quatre euros i setanta-nou cèntims) a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries de l’exercici 2021, G/80100/32000/46282 (2.469,90 euros) i 
G/80100/32000/46582 (114,89 euros), per fer front a les despeses justificades del 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 i pendents 
d’acceptar la justificació, d’acord amb el detall següent: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Codi XGL 
Import “AD” 

(EUR) 

Operació 
comptable 

“AD” 
Posició 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 19/X/276298 2.469,90 2103004861 1 G/80100/32000/46282 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Codi XGL 
Import “AD” 

(EUR) 

Operació 
comptable 

“AD” 
Posició 

Aplicació 
pressupostària 

Consell 
Comarcal 

del Moianès 
P0800317J 19/X/276283 114,89 2103004861 2 G/80100/32000/46582 

   2.584,79    

 
Cinquè. ACCEPTAR la renúncia parcial de l’ajut que s’indica en aquest acord, atorgat 
en el marc del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-
2020: 
 

Ens destinatari NIF Ens  Codi XGL  
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificat 

(EUR) 

Import renúncia 
(EUR) 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 19/X/276283 30.000,00 26.099,09 3.900,91 

 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats.” 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 160.000 €, a l'Ajuntament de Cubelles, per a 
finançar l'actuació local “Inversions obres de reposició infraestructures”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021189).- 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 Cubelles va presentar en data 2 novembre 2021 una sol·licitud per 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Cubelles 
Actuació:  “Obres infraestructures” 
Import crèdit:  160.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -481,24 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00108/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) 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 seixanta mil euros (160.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Cubelles.” 

 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de Cubelles, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició béns mobles”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0021190).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Cubelles va presentar en data 2 novembre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Adquisició béns mobles” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Cubelles 
Actuació:  “Adquisició béns mobles” 
Import crèdit:  40.000,00EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,40 % 
Interessos implícits estimats  -404,19 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00109/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) 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 quaranta mil euros (40.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Cubelles.” 

 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, per 
a finançar l'actuació local “Adequació i pavimentació de carrers”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020614).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Llinars del Vallès va presentar en data 25 octubre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adequació i pavimentació de carrers” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Llinars del Vallès 
Actuació:  “Adequació i pavimentació de carrers” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -601,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00097/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Llinars del Vallès.” 

 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 24.524,36 € a l'Ajuntament de Manlleu, per a 
finançar l'actuació local “maquinària brigada”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 
anualitats (Exp. núm. 2021/0020966).- 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 Manlleu va presentar en data 28 octubre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Maquinària brigada” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Manlleu 
Actuació:  “Maquinària brigada” 
Import crèdit:  24.524,36 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,40 % 
Interessos implícits estimats  -247,82 EUR 
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Anualitats:  5 
Referència: 00101/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 

del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-quatre mil cinc-cents vint-i-
quatre euros amb trenta-sis cèntims (24.524,36 €) 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 Manlleu.” 

 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Manlleu, per a 
finançar l'actuació local “Actuacions modernització polígons industrials”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021257).- 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 Manlleu va presentar en data 3 novembre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Actuacions modernització polígons industrials” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens local:  Ajuntament de Manlleu 
Actuació:  “Actuacions modernització polígons 

industrials” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -526,36 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00110/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Manlleu.” 

 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 8.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per a finançar 
l'actuació local “Càmeres unipersonals agents de seguretat ciutadana”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0021394).- 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 Polinyà va presentar en data 4 novembre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Càmeres unipersonals agents de seguretat ciutadana” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Polinyà 
Actuació:  “Càmeres unipersonals agents de seguretat 

ciutadana” 
Import crèdit:  8.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,40 % 
Interessos implícits estimats  -80,84 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00111/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) 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 vuit mil euros (8.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Polinyà.” 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 64.042,09 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per a 
finançar l'actuació local “Plaques fotovoltaiques PAS”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021396).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Polinyà va presentar en data 4 novembre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Plaques fotovoltaiques PAS” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
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Secretaria General 

 

 

 

 

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 Polinyà 
Actuació:  “Plaques fotovoltaiques PAS” 
Import crèdit:  64.042,09 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -192,62 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00112/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-quatre mil quaranta-dos 
euros amb nou cèntims (64.042,09 €) 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 Polinyà.” 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.101,21 €, a l'Ajuntament de Sallent, per a 
finançar l'actuació local “Expropiació Pla especial fàbrica Vella V”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020646).- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La 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 Sallent va presentar en data 25 octubre 2021 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Expropiació Pla especial fàbrica Vella V” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 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 Sallent 
Actuació:  “Expropiació Pla especial fàbrica Vella V” 
Import crèdit:  60.101,21 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -180,77 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00098/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil cent un euros amb 
vint-i-un cèntims (60.101,21 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sallent.” 

 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 139.898,79 €, a l'Ajuntament de Sallent, per a 
finançar l'actuació local “Inversions 2021”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0020648).- 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 Sallent va presentar en data 25 octubre 2021 una sol·licitud per tal 

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sallent 
Actuació:  “Inversions 2021” 
Import crèdit:  139.898,79 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -420,78 EUR 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Anualitats:  10 
Referència: 00099/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 

del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-nou mil vuit-cents 
noranta-vuit euros amb setanta-nou cèntims (139.898,79 €) 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 Sallent.” 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, per a finançar l'actuació local “Renovació parcs infantils”, al 0 % d'interès 
i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0021097).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va presentar en data 29 d’octubre 2021 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Renovació parcs infantils” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens local:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
Actuació:  “Renovació parcs infantils” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,40 % 
Interessos implícits estimats  -2.020,97 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00106/2021 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.” 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat, per a finançar l'actuació local “Inversió biblioteca de Ca l'Altisent”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021114).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat va presentar en data 2 novembre 2021 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió biblioteca de Ca l'Altisent” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
Actuació:  “Inversió biblioteca de Ca l'Altisent” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -601,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00107/2021 
* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.” 

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, per a finançar l'actuació local “Centre cívic la Guàrdia. Anualitat 2021”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020866).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va presentar en data 27 octubre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Centre cívic la Guàrdia. Anualitat 2021” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
Actuació:  “Centre cívic la Guàrdia. Anualitat 2021” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -601,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00100/2021 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.” 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.299,83 €, a l'Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat, per a finançar l'actuació local “Adequació Plaça de la Tal·lara i millora 
espai bústies Can Güell”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0020984).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
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Secretaria General 

 

 

 

 

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 Torrelles de Llobregat va presentar en data 28 octubre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adequació plaça Tal·lara i millora espai 
bústies” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

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

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
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 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
Actuació:  “Adequació plaça Tal·lara i millora espai 

bústies” 
Import crèdit:  120.299,83 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -361,83 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00102/2021 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint mil dos-cents noranta-nou 
euros amb vuitanta-tres cèntims (120.299,83 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat.” 

 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 49.977,75 €, a l'Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat, per a finançar l'actuació local “Camí zona escolar”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0020988).- 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 Torrelles de Llobregat va presentar en data 28 octubre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Camí vianants zona escolar Can Coll” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
Actuació:  “Camí vianants zona escolar Can Coll” 
Import crèdit:  49.977,75 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -150,32 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00103/2021 

* d’acord amb la Resolució de 04.11.2021 (BOE. núm. 265, de 05.11.2021) 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 quaranta-nou mil nou-cents 
setanta-set euros amb setanta-cinc cèntims (49.977,75 €) 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 Torrelles de Llobregat.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la renúncia 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 95.000 €, a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per 
a finançar l’actuació local “Inversions en obra. Anualitat 2021” (Exp. núm. 2021/ 
0012619).- 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 Prats de Lluçanès va presentar en data 14 juny 2021 una sol·licitud 

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

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/06/2021 va concedir el 

préstec que es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de Prats de Lluçanès 
Actuació:  “Inversions en obra. Anualitat 2021” 
Import crèdit:  95.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -669,02 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00048/2021 
“d’acord amb la Resolució de 02.06.2021 (BOE. núm. 133, de 04.06.2021) de la Dirección General 

del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de noranta-cinc mil euros (95.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 

 
4. L'Ajuntament de Prats de Lluçanès, va presentar en data 23 de novembre de 2021 

una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la 
Caixa de Crèdit 00048/2021 de la inversió “Inversions en obra. Anualitat 2021” amb 
registre d’entrada 202110142059. 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015). 

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Prats de Lluçanès 
Actuació:  “Inversions en obra. Anualitat 2021” 
Import crèdit:  95.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
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Tipus d’interès implícit* -0,14 % 
Interessos implícits estimats  -669,02 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00048/2021 
“d’acord amb la Resolució de 02.06.2021 (BOE. núm. 133, de 04.06.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”. 

 
Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 2103002259 d’import noranta-cinc mil euros 
(95.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2021/0012619. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès.” 

 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la renúncia 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt, per a finançar l’actuació local “Piscina Torresport” (Exp. núm. 
2021/18408).- 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 la Torre de Claramunt va presentar en data 21 setembre 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Piscina Torresport”, la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 14/10/2021 va concedir el 

préstec que es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de la Torre de Claramunt 
Actuació:  “Piscina Torresport” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00077/2021 
“d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) de la Dirección General 

del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 

 
4. L'Ajuntament de la Torre de Claramunt, va presentar en data 22 de novembre de 

2021 una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec 
de la Caixa de Crèdit 00077/2021 de la inversió “Piscina Torresport” amb registre 
d’entrada 202110141328 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015). 

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de la Torre de Claramunt 
Actuació:  “Piscina Torresport” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
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Tipus d’interès implícit* -0,27 % 
Interessos implícits estimats  -2.731,63 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00077/2021 
“d’acord amb la Resolució de 03.09.2021 (BOE. núm. 212, de 04.09.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”. 

 
Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 2103003729 d’import dos-cents mil euros 
(200.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2021/0018408. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar el 
desistiment de la sol·licitud de l’expedient del Programa de Crèdit Local 2021 de 
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt (Exp. núm. 2021/0018933).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

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

 
2. L'Ajuntament de la Torre de Claramunt presentà en data 30/09/2021 una sol·licitud 

d'un préstec de 650.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA va comunicar a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 650.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,39 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
650.000,00 euros amb una subvenció d’import de 14.231,13 euros. 

 
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 11/11/2021, 

(ref.reg.669/2021), va adoptar l’acord de concessió de la subvenció dintre del 
Programa de Crèdit Local per subvencionar el préstec concedit pel Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA, a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt (2021/0018933). 

 
5.  El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, en la sessió de 20 de novembre 

de 2021 va aprovar acceptar la subvenció, el préstec, i aprovar la minuta tipus, el 
conveni tipus i determinar de les disposicions, en el marc del Programa de crèdit 
local de la Diputació de Barcelona, per subvencionar el préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt pel projecte 
d’obres de la piscina municipal. 

 
6. En data 22/11//2021, i registre d’entrada número 202110141326, per resolució 

d’alcaldia, número 1421/21, l’ajuntament desestima la sol·licitud i sol·licita el 
tancament de l’expedient referent al Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona per formalitzar un préstec de 650.000,00 euros. 

 
7. La renúncia de la subvenció concedida a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, 

implica l’ajustament comptable en el pressupost de la corporació, ja que la despesa 
autoritzada i disposada es va imputar al pressupost de 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.c) en concordança amb l’apartat 7.a) de la Refosa núm. 

1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019), és competència de la Junta de 
Govern, per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen relatiu a 
l’acte de tràmit d’acceptació de la renúncia d’una subvenció en el marc del 
Programa de Crèdit Local. 

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

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, de la 
sol·licitud de l’expedient 2021070 dins del Programa de Crèdit Local, per subvencionar 
el tipus d’interès del préstec de 650.0000,00 euros, destinat íntegrament al 
finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. REDUIR l’autorització i disposició número 2103004376 d’import catorze mil 
dos-cents trenta-un euros amb tretze cèntims (14.231,13 eur) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/76200. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2021/ 0018933. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt.” 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manlleu i la Diputació de 
Barcelona, per al desenvolupament d’actuacions en l’Ecosistema d’Innovació de 
Manlleu, vertebrades entorn al TechHub de Manlleu (Exp. núm. 2021/0022268).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. L’Ajuntament de Manlleu està desenvolupant diverses actuacions relacionades amb 

la innovació tecnològica i digital per tal d’impulsar una estratègia de transformació 
tecnològica i digital a Manlleu. L’objectiu és transformar Manlleu i la seva àrea 
d’influència en un territori innovador que promogui la digitalització i sostenibilitat de 
la seva indústria per afavorir el desenvolupament econòmic i social, i així es 
converteixi en un referent local i internacional en aquests àmbits.  

 
2. Per tal d’assolir l’esmentat objectiu, l’Ajuntament de Manlleu ha de desenvolupar 

una Agenda compartida pel desenvolupament d’un Ecosistema Innovador 
mitjançant la contribució dels agents de la triple hèlix (administració, indústria i 
acadèmia), i amb l’objectiu d’accelerar el procés de transformació és clau impulsar 
la creació d’un TechHub formalitzant la voluntat de treball conjunt per compartir la 
visió, co-crear l’estratègia i definir les activitats que es duran a terme en 
l’ecosistema, articulades des del TechHub de Manlleu.  

 
3. L’Agenda d’Innovació de Manlleu es generarà i desenvoluparà al voltant del 

TechHub de Manlleu que serà el seu epicentre físic, lògic i tecnològic sobre el qual 
s’anirà desenvolupant l’esmentada Agenda d’Innovació per al desenvolupament 
econòmic, social i territorial.  

 
4. El TechHub de Manlleu té l’objectiu de ser un referent d’innovació que acceleri el 

procés de transformació al territori a partir d’una agenda comuna de digitalització i 
sostenibilitat de tots els agents de la triple hèlix (acadèmia, empresa i administració 
pública). El TechHub impulsarà una Agenda d’Innovació mitjançant el coneixement i 
l’adopció de noves tecnologies al territori, donant suport a la valorització del talent, 
proporcionant espais per a la col·laboració i l’experimentació i promovent la 
digitalització i sostenibilitat de la indústria, i d’altres sectors emergents, per tal de 
convertir-se en l’epicentre de l’ecosistema d’innovació de la ciutat i la regió.  

 
5. El present Conveni és l’instrument per a que les entitats signatàries que actuen en 

l’àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació, l’emprenedoria i l’educació, 
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s’adhereixin al moviment denominat Pacte per l’Agenda d’Innovació de Manlleu, i es 
comprometin a accelerar el desenvolupament de l’Ecosistema innovador del territori 
mitjançant el TechHub de Manlleu.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

respecte de les exclusions d’aquesta llei dels convenis, el contingut dels quals no 
estigui comprés en el dels contractes regulats en aquesta Llei.  

  
2. Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

els articles 108 a 112 i la Disposició addicional cinquena de la Llei 26/2020, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, que preveuen que les administracions públiques poden subscriure 
convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en 
l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès de 
comú.  

 
3. Apartat 3.4.k)1) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019.  

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el conveni marc per al desenvolupament d’actuacions en 
l’ecosistema d’innovació de Manlleu, vertebrades entorn al TechHub de Manlleu, 
d’acord amb la minuta que s’adjunta. 
 
Segon. AUTORITZAR el president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial l’Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso, per a la formalització de la 
documentació necessària per fer efectiva l’adhesió al Conveni marc per al 
desenvolupament d’actuacions en l’ecosistema d’innovació de Manlleu, vertebrades 
entorn al TechHub de Manlleu.   
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Manlleu.  
 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS 
EN L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ DE MANLLEU, VERTEBRADES ENTORN AL 
TechHub DE MANLLEU  
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

L’Ajuntament de Manlleu, representat pel seu alcalde, l’Il·lm. Sr. Àlex Garrido, assistit per la 
secretària municipal, la Sra. Assumpta Crosas Armengol.    
 
La Diputació de Barcelona, representada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió Territorial, l’Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso, que actua en nom i 
representació d’aquesta corporació, i assistit pel secretari delegat, Sr. Albert Ortiz 
Villuendas, en virtut de les facultats conferides per 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).  
 
La Fundació privada UNIVERSITAT I TECNOLOGIA – FUNITEC LA SALLE, representada 
pel seu director general, el Sr. Josep M. Santos Fernández.  
 
El centre educatiu La Salle Manlleu, representat pel seu director, el Sr. Vicenç Devesa. 
 
La Fundació Centre de Formació en Tecnologies de Manlleu (CEFORTEM), representada 
pel seu president, el Sr. Joan Rovira. 
 
L’Associació d’Empresaris de Manlleu, representada pel seu president, el Sr. Jordi 
Contijoch.  
 
La Fundació Privada Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya, representada pel Sr. Miquel 
Rey Castilla. 
 
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, representada pel seu rector,  l’Excm. 
i Mgfc. Sr. Josep-Eladi Baños. 
 
L’Associació Manlleu Quatre, representada pel seu president, el Sr. Jordi Contijoch. 
 
La Cambra Territorial d'Osona, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona, representada per l’Excma. Sra. Mònica Roca i Aparici.  
 
El Consell Empresarial d’Osona, representat per la seva presidenta, la Sra. Lurdes 
Baulenas. 
 
La societat mercantil CREACCIÓ, SL, representada per l’alcaldessa de Vic, l’Il·lma. Sra. 
Anna Erra i Solà.  
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I.  El Pacte per a l’Agenda d’Innovació de Manlleu és un instrument de la Governança on 
entitats de Manlleu, nacionals i internacionals que actuen en l’àmbit de la ciència, la 
tecnologia, la innovació, l’emprenedoria i l’educació es comprometen a accelerar el 
desenvolupament de l’Ecosistema Innovador del territori mitjançant el TechHub de 
Manlleu. 

 
II. L’Agenda d’Innovació de Manlleu es generarà i desenvoluparà al voltant del TechHub de 

Manlleu que serà el seu epicentre físic, lògic i tecnològic sobre el qual s’anirà 
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desenvolupant l’esmentada Agenda d’Innovació per al desenvolupament econòmic, 
social i territorial. 

 
El TechHub de Manlleu té l’objectiu de ser un referent d’innovació que acceleri el procés 
de transformació al territori a partir d’una agenda comuna de digitalització i sostenibilitat 
de tots els agents de la triple hèlix (acadèmia, empresa i administració pública). 

 
III. El desafiament del canvi de model industrial europeu requereix una adopció i 

implementació de les agendes de digitalització i sostenibilitat. En conseqüència, Manlleu 
ha de desenvolupar una Agenda compartida pel desenvolupament d’un Ecosistema 
Innovador mitjançant la contribució dels Agents de la triple hèlix (administració, indústria i 
acadèmia).  

 
A tal efecte, i amb l’objectiu d’accelerar el procés de transformació, és clau impulsar la 
creació d’un Centre TechHub tot involucrant els agents en el disseny i implementació del 
centre, formalitzant la voluntat de treball conjunt per compartir la visió, co-crear 
l’estratègia i definir les activitats que es duran a terme en l’ecosistema articulares des del 
TechHub de Manlleu. Per a la formalització i visualització d’aquesta voluntat de treball 
conjunt, les parts expressen el seu compromís per la innovació del territori mitjançant 
aquest Pacte.  

 
Per tot això, les parts subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES  
 

Primer. Objecte del Conveni 
 
L’objecte d’aquest Pacte és ser un instrument per a la composició d’un moviment voluntari 
d’entitats de Manlleu, nacionals i internacionals que actuen en l’àmbit de la ciència, la 
tecnologia, la innovació, l’emprenedoria i l’educació, denominat Pacte per l’Agenda 
d’Innovació de Manlleu.  
 
El propòsit del moviment és accelerar el desenvolupament de l’Ecosistema Innovador de 
Manlleu mitjançant el TechHub de Manlleu, per esdevenir un referent en innovació.  
 
Les entitats signatàries del present Acord són anomenades com a Agents del Pacte.  
 
El Pacte ha de ser una eina per guiar el desenvolupament d’actuacions en l’Ecosistema 
d’Innovació de Manlleu, que estaran vertebrades entorn al TEchHub de Manlleu. 

 
Segon. Objectius del Conveni 
 
Transformar Manlleu i la seva àrea d’influència en un territori innovador que promogui la 
digitalització i sostenibilitat de la seva indústria per afavorir el desenvolupament econòmic i 
social, i així es converteixi en un referent local i internacional en aquests àmbits. 
 
Crear el TechHub de Manlleu que impulsi una Agenda d’Innovació mitjançant el 
coneixement i l’adopció de noves tecnologies al territori, doni suport a la valorització del 
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talent, proporcioni espais per a la col·laboració i l’experimentació, i promogui la digitalització 
i sostenibilitat de la indústria, i d’altres sectors emergents.  
 
Els valors que guiaran l’actuació dels agents del Pacte són els següents: compromís, 
col·laboració, creativitat, innovació, transparència i sostenibilitat. 
 
Tercer. Compromisos de les parts  
 
Les parts es comprometen a col·laborar en aquestes accions, adoptant els compromisos 
següents:  
 
 Col·laborar entre el agents de la triple hèlix (administració, indústria i acadèmia) amb la 

vocació d’incorporar la societat (quàdruple hèlix) per assolir objectius comuns. 
 Definir i acordar un Pla d’actuacions anual que incorpori tant els projectes individuals 

com els col·lectius.  
 Contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, amb espais, recursos humans, 

recursos tecnològics i financers segons es necessitin pel desenvolupament del Pla 
d’actuacions anuals o amb qualsevol altra actuació que contribueixi a les finalitats del 
Pacte. 

 
Quart. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys a comptar des del dia de la seva signatura.  
No obstant això, abans de la finalització del present conveni les parts podran establir de 
mutu acord, la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.   
 
Cinquè. Comissió de seguiment 
 
A l’efecte de dur a terme un seguiment i control de l’execució del conveni i dels 
compromisos adquirits per les parts, es constituirà una Mesa, que estarà integrada pels 
representats de les institucions signatàries, amb un màxim de dos representants per cada 
entitat o institució, tal i com queda detallat a l’Annex I d’aquest Conveni.  
 
Sisè. Règim de modificació del conveni 
 
Les clàusules d’aquest Conveni poden ser objecte de modificació mitjançant addenda 
aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manlleu i per cadascuna de les 
institucions signatàries, a proposta de la Mesa per a l’Agenda d’Innovació de Manlleu, una 
vegada valorada la seva necessitat i conveniència.  

 
Setè. Incorporació o pèrdua de la condició d’associat  
 
Aquest acord de cooperació pot ser alterat per la incorporació de nous membres que 
requerirà l’acord mutu de les parts que el subscriuen o bé per la marxa d’algun membre 
signatari del Pacte inicial, que requerirà que comuniqui la seva voluntat d’abandonar el 
Pacte per escrit a la resta de membres signants del Pacte, amb una antelació mínim de 3 
mesos a la data en què desitja fer-ho efectiu.  
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Vuitè. Difusió de la col·laboració 
 
Les parts signants del present conveni es comprometen a difondre a les seves comunitats 
d’influència el Pacte per a l’Agenda d’Innovació i així com aquelles comunicacions que es 
vagin promovent des del TEchHub resultants dels seus esdeveniments relacionats amb la 
ciència, la tecnologia, la innovació, l’emprenedoria i l’educació.  
 
Novè. Protecció de dades de caràcter personal  
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (aquesta darrera 
norma en tot allò que no s’entengui desplaçat per les dues primeres), les parts fan constar 
de manera expressa que se sotmeten al compliment de totes les obligacions derivades de la 
normativa referida, en especial, les relatives al deure de secret, i l’adopció de les mesures 
de seguretat tècniques i organitzatives. Així mateix, s’abstindran de fer cap mena de 
tractament de les dades personals de les que disposin o puguin disposar com a 
conseqüència d’aquest Conveni.  
 
Desè. Causes de resolució del conveni 
 
Seran causes de resolució del present conveni les previstes amb caràcter general a la 
normativa vigent, entre d’altres:  
   
- La resolució per acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.  
- La denúncia prèvia, amb tres mesos d’antelació, per alguna de les parts.   
 
Onzè. Assumpció de compromisos econòmics  
 
El compliment de les obligacions de les parts en el present Conveni, no implica per ell 
mateix l’assumpció de compromisos econòmics per les parts. No obstant, en cas que les 
parts convinguin realitzar aportacions econòmiques per al desenvolupament exclusiu 
d’actuacions o activitats estrictament relacionades amb l’objecte del conveni durant la seva 
execució, aquestes hauran de ser prèviament aprovades per la part que hagi de realitzar-les 
d’acord amb el procediment establert en la seva normativa interna.  

 
Dotzè. Naturalesa  
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
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I, en prova de conformitat, les Parts signen el present Conveni per mitjans electrònics i en 
un sol document.  
 

ANNEX I: MODEL DE GOVERNANÇA  
 

L’Agenda d’Innovació de Manlleu es generarà i desenvoluparà al voltant del TechHub de 
Manlleu que serà el seu epicentre físic, lògic i tecnològic sobre el qual s’anirà 
desenvolupant l’esmentada l’Agenda d’Innovació per al desenvolupament econòmic, 
social i territorial. 
 
L’estratègia, la direcció i el control i seguiment de la gestió del TechHub i del seu 
programa de treball i funcionament s’articularà a partir d’un conveni de col·laboració que 
recollirà les fórmules de cooperació entre les parts promotores i es basarà en un sistema 
integrat per dos òrgans, un de caràcter directiu (Mesa per a l’Agenda d’Innovació) i un de 
caràcter executiu (Junta Executiva). 
 
La governança és un element cabdal en la posada en funcionament del nou Pacte per a 
l’Agenda d’Innovació de Manlleu i la posada en marxa del TechHub de Manlleu, entesa 
com l’exercici de l’autoritat econòmica, política i administrativa per a dissenyar, impulsar i 
coordinar aquest nou Pacte d’Innovació.  
 
El model de governança recollit en aquest document integra el lideratge polític d’alt nivell 
i involucra tant el sector acadèmic vinculat a la formació i a la innovació com els agents 
econòmics i socials que poden exercir un paper motor en la consecució dels objectius 
establerts.  
 
Aquest document fa proposta per una banda, de les bases i l’estructura del model de 
governança de l’esmentat Pacte i dels actors que hi participaran, i per altra banda, del 
model de funcionament i el mecanisme de presa de decisions en el sí del mateix. 
 
CONSTITUCIÓ D’UNA MESA PER A L’AGENDA D’INNOVACIÓ MANLLEU 
 
La seva composició estarà basada en l’estructura de la triple hèlix: administració pública, 
empreses privades i centres formatius. 
 
La Mesa procurarà involucrar i integrar en el projecte especialment les institucions i les 
empreses i institucions de Manlleu, com també de la comarca i de Catalunya, així com 
de tot aquell talent humà i també d’aquelles empreses i institucions que vulguin participar 
en el desenvolupament dels reptes formulats. 
 
En aquest sentit, tot i que el seu epicentre físic estarà òbviament a Manlleu, els seus 
efectes positius s’han de desplegar per tota la comarca d’Osona. 
 
La missió i funcions principals de la Mesa seran les següents: 
 
A. Consensuar el Pla General d’activitats del Pacte, marcant fites i aportant objectius en 

el Pla Director de l’Agenda. 
B. Guiar la política d’aliances amb terceres empreses i institucions que reforcin la 

consecució dels objectius i les finalitats del Pacte. 
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C. Promoure, promocionar i comunicar les finalitats i les activitats que desenvolupi en el 
TechHub de Manlleu. 

D. Impulsar projectes transversals i/o sectorials i definir-ne les vies de finançament. 
E. Reunir-se periòdicament per coordinar els avenços en els projectes establerts. 
F. Fixar el pressupost anual de funcionament del TechHub . 
G. Acordar la incorporació de nous membres en el sí de la Mesa per la seva vinculació 

amb el Pacte d’Innovació. 
 
COMPOSICIÓ DE LA MESA  
 
Per tal de mantenir la representativitat de l’estructura basada en triple hèlix amb què es 
fonamenta aquesta Mesa, la composició estarà integrada pels representants de les 
institucions i organismes següents, amb un màxim de dues persones representants de 
cada entitat o institució: 
 
Sector Públic 
 
Ajuntament de Manlleu 
Diputació de Barcelona 
Societat Mercantil CREACCIÓ 
 
Sector educatiu i formatiu 
 
La Fundació privada UNIVERSITAT I TECNOLOGIA – FUNITEC LA SALLE 
La Fundació privada Centre de Formació en Technologies de Manlleu (CEFORTEM) 
L’escola LA SALLE de Manlleu 
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
 
Sector empresarial 
 
La Fundació privada Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya 
L’Associació Empresaris de Manlleu  
L’Associació Manlleu Quatre 
El Consell Empresarial d’Osona 
La Cambra Territorial d'Osona, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona 
Altres empreses especialment vinculades amb l’Agenda 
La Presidència l’ocuparà l’Alcaldia de Manlleu i la Secretaria la desenvoluparà la 
Gerència de CEFORTEM. 
 
RÈGIM DE REUNIÓ I ADOPCIÓ D’ACORDS  
 
El règim de reunions de la Mesa seria, amb caràcter ordinari, semestral, si bé 
extraordinàriament es podran dur a terme altres convocatòries quan la temàtica ho 
requereixi i així sigui sol·licitat a proposta de la Presidència o per un mínim de tres (3) 
agents. L’adopció dels acords requerirà unanimitat entre tots els agents integrants de la 
Mesa. 
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CONSTITUCIÓ D’UNA JUNTA EXECUTIVA 
 
La seva finalitat serà impulsar, implementar i controlar l’assoliment dels objectius 
prèviament establerts per la Mesa, d’acord amb el pressupost assignat i cercar 
activament noves vies de finançament per assolir-los. 
 
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA EXECUTIVA 
 
La Junta Executiva la integraran representants tècnics de l’Administració Pública, del 
sector educatiu i formatiu i del sector empresarial, que podran participar també en les 
seves reunions, en funció de la temàtica a tractar i de la seva vinculació amb el projecte 
o iniciativa. 
 
La Presidència l’ocuparà la Regidoria d’Indústria i Coneixement de l’Ajuntament de 
Manlleu i la Secretaria la desenvoluparà la Gerència de CEFORTEM. 
 
La Junta Executiva comptarà, per donar suport a la gestió del Centre, amb el personal 
necessari que desenvolupi les tasques de dinamització i gestió operativa del Centre.  
 
RÈGIM DE REUNIÓ I ADOPCIÓ D’ACORDS  
 
El règim de reunió de la Junta s’articularà a través de reunions mensuals de seguiment i 
avaluació de l’activitat del TechHub i el règim d’adopció d’acords requerirà unanimitat i 
els acords que ho requereixin seran elevats a la Mesa per a la seva ratificació o adopció 
dels acords necessaris.” 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Itinerari de vianants a la BV-2129 entre el PKi 0+000 i el PKf 1+050 al TM de St. 
Martí Sarroca” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-2129 des del PK 
0+000 i fins el PK 1+050 (Exp. núm. 2015/2853).- 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-2129 (titularitat de la Diputació de Barcelona) és un 

tram de via en cul de sac, que uneix el nucli urbà de Sant Martí Sarroca amb barri 
de la Roca,(barri més antic del municipi), on es troba situat el conjunt monumental 
de l’Església de Sta. Maria i el Castell, catalogat com a BCIN. 
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2. La carretera BV-2129, va des del PK 0+000 fins el PK 1+526. El tram objecte de 
projecte és el tram situat entre el PK 0+000 i el PK 1+050. 

 
3. El tram de la BV-2129, entre el PK 0+000 i el PK 1+050, és l’única via d’accés al 

barri de la Roca. Tot i que el barri de la Roca compta amb pocs habitatges, molts 
són els vianants que usen aquesta via com a ruta saludable i/o d’esbarjo per fer 
passejades, i com a via d’accés al conjunt monumental del Castell. 

 
4. Actualment aquests vianants no disposen de cap itinerari segur (no hi ha voreres en 

cap dels dos marges), i, tot i el traçat sinuós de la via, i la poca amplada de la 
calçada, s’ha detectat que hi ha un excés de velocitat dels vehicles que hi circulen. 

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

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu de “Itinerari de vianants a la BV-
2129 entre el PKi 0+000 i el PKf 1+050 al TM de St. Martí Sarroca” per un import 
total de 851.410,90 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. La proposta d‘actuació consisteix en crear un itinerari de vianants a nivell de 

calçada pel marge esquerre de la carretera, i pacificar la via (mitjançant la 
implantació de tres plataformes reductores de velocitat elevades en els punts més 
estrets de la calçada), per tal de millorar la seguretat de vianants i vehicles. 
Alhora, la proposta preveu la millora del drenatge actual de la carretera, la millora 
d’alguns dels serveis bàsics de subministrament i la plantació d’arbrat en part de 
l’itinerari, per tal de millorar la qualitat urbana d’aquest punt especial del municipi. 

 
7. Per poder connectar el nou itinerari amb les voreres existents a partir del PK 

1+050, es preveu crear una passera adossada al pont existent sobre la Riera de 
les Anguiles, i una alta passera en el pont existent sobre el torrent Sec. 

 
8. Al tractar-se d’un tram de via en cul de sac, i que per tant ha perdut la seva funció 

de carretera connectora, s’estima adient el traspàs de titularitat de la Diputació cap 
a l’Ajuntament. L’execució de les obres recollides en el projecte descrit, permetrà 
lliurar aquest tram de via a l’Ajuntament, amb unes condicions de seguretat i 
habitabilitat adients per a tots els seus usuaris. 

 
9. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada 

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

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

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

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

mesos. 
 

13. 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. 

 
14. Es valora l’import de l’actuació en un total de 851.410,90 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 660.488,73 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, 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; la part que li 
correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca per un import de 
190.922,17 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, 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.  

 
15. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha de 

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

 
16. 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu “ITINERARI DE VIANANTS A LA BV-2129 ENTRE EL PKI 0+000 
I EL PKF 1+050 AL TM DE ST. MARTÍ SARROCA” i traspàs de titularitat del tram 
de la carretera BV-2129 des del PK 0+000 i fins el PK 1+050, tot això d’acord amb el 
text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  DE SANT MARTÍ SARROCA  
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE VIANANTS A 
LA BV-2129 ENTRE EL PKI 0+000 I EL PKF 1+050 AL TM DE ST. MARTÍ SARROCA” I 
TRASPÀS DE TITULARITAT DEL TRAM DE LA CARRETERA BV-2129, DES DEL PK 

0+000 FINS EL PK 1+050. 
 

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 SANT MARTÍ SARROCA representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Josep Maria Padullés Altisent i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. 
Josep Joan Carbonell Figuerola. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, la carretera BV-2129 (titularitat de la Diputació de Barcelona) és un tram de 

via en cul de sac, que uneix el nucli urbà de Sant Martí Sarroca amb barri de la 
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Roca,(barri més antic del municipi), on es troba situat el conjunt monumental de l’Església 
de Sta. Maria i el Castell, catalogat com a BCIN. 

 
2. La carretera BV-2129, va des del PK 0+000 fins el PK 1+526. El tram objecte de projecte 

és el tram situat entre el PK 0+000 i el PK 1+050. 
 
3. El tram de la BV-2129, entre el PK 0+000 i el PK 1+050, és l’única via d’accés al barri de 

la Roca. Tot i que el barri de la Roca compta amb pocs habitatges, molts són els vianants 
que usen aquesta via com a ruta saludable i/o d’esbarjo per fer passejades, i com a via 
d’accés al conjunt monumental del Castell. 

 
4. Actualment aquests vianants no disposen de cap itinerari segur (no hi ha voreres en cap 

dels dos marges), i, tot i el traçat sinuós de la via, i la poca amplada de la calçada, s’ha 
detectat que hi ha un excés de velocitat dels vehicles que hi circulen. 

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

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el projecte constructiu de “Itinerari de vianants a la BV-2129 entre el PKi 0+000 
i el PKf 1+050 al TM de St. Martí Sarroca” per un import total de 851.410,90 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. La proposta d‘actuació consisteix en crear un itinerari de vianants a nivell de calçada 

pel marge esquerre de la carretera, i pacificar la via (mitjançant la implantació de tres 
plataformes reductores de velocitat elevades en els punts més estrets de la calçada), 
per tal de millorar la seguretat de vianants i vehicles. Alhora, la proposta preveu la 
millora del drenatge actual de la carretera, la millora d’alguns dels serveis bàsics de 
subministrament i la plantació d’arbrat en part de l’itinerari, per tal de millorar la qualitat 
urbana d’aquest punt especial del municipi. 

 
7. Per poder connectar el nou itinerari amb les voreres existents a partir del PK 1+050, es 

preveu crear una passera adossada al pont existent sobre la Riera de les Anguiles, i 
una alta passera en el pont existent sobre el torrent Sec. 

 
8. Al tractar-se d’un tram de via en cul de sac, i que per tant ha perdut la seva funció de 

carretera connectora, s’estima adient el traspàs de titularitat de la Diputació cap a 
l’Ajuntament. L’execució de les obres recollides en el projecte descrit, permetrà lliurar 
aquest tram de via a l’Ajuntament, amb unes condicions de seguretat i habitabilitat 
adients per a tots els seus usuaris. 

 
9. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

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

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

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en ordre a l’execució per part 
de la Diputació, de les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2129 
entre el PKi 0+000 i el PKf 1+050 al TM de St. Martí Sarroca”, la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per 
la Diputació de Barcelona, i així com el traspàs de la titularitat del tram de la carretera BV-
2129, des del PK 0+000 fins el PK 1+050. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 851.410,90 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca .   
 
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 “Itinerari de vianants a la BV-2129 

entre el PKi 0+000 i el PKf 1+050 al TM de St. Martí Sarroca”, redactat per l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 851.410,90 EUR 
(IVA inclòs), dels quals 660.488,73 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació, 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; la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca per un import de 190.922,17 EUR, 
l’avançarà la Diputació de Barcelona, 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 Sant Martí Sarroca l’avançarà la 

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

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

mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
- La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

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

 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles fins a la formalització del traspàs corresponent, a partir de la qual 
aquesta responsabilitat correspondrà a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 
 
L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’aportació màxima de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca és de 190.922,17 EUR 
corresponent al cost de l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, prèviament a la signatura del present conveni, 
sol·licitarà el traspàs del tram de travessera de la carretera BV-2129 que va des del PK 
0+000 fins el PK 1+050, incloent la passera sobre el pont del Torrent Sec (PK 1+215 PK 
1+222). 
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Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona acordarà mitjançant l’òrgan 
corresponent, el traspàs del tram. 
 
L’Ajuntament de Sant Marti Sarroca 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 a terme, igualment, la posada a disposició dels terrenys necessaris 
per a l’execució de les obres, i una vegada s’hagin acomplert els amidaments definitius i les 
obres hagin estat recepcionades procedir a la mutació demanial/cessió i/o autorització, si 
s’escaiés, per un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca des de la finalització de les 
obres, inclosos els arbres i l’enjardinament. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els pactes anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de les parts, les obligacions previstes en el conveni per a 
cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
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Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un 
representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 
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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 Sant Martí Sarroca: Josep Maria Padullés Altisent, Alcalde-president 
de l’Ajuntament; Josep Joan Carbonell Figuerola, Secretari de la corporació; Per la Diputació 
de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals.)”                                                           

 (...) 
 

Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca 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.”  
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, requerir el 
reintegrament, als Ajuntaments de Vallgorguina i de Montcada i Reixac, de les 
quantitats de 8,75 € i 1.679,60 €, respectivament, pagades incorrectament degut 
a una errada en el tràmit de reconeixement de les obligacions de les 
justificacions presentades per part d'aquests ens corresponents a la 
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convocatòria destinada a finançar les programacions d'arts escèniques i 
musicals adreçades a escolars (Exp. núm. 2020/12367).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“FETS 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinada a finançar les programacions d’arts 
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la demarcació de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 
2020-2021 (número convocatòria 12043/2020) (registre d’acords 434/2020). 
 

En data 17 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre la convocatòria 12043/2020 destinada a finançar les programacions d’arts 
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la demarcació de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 
2020-2021 (registre d’acords 695/2020). 
 
A l’Acord aprovat per la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (registre 
d’acords 695/2020) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents: 
 

NIF Ens 
Import 

concedit 
Anualitat 

2020 
Anualitat 

2021 

P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 670 € 291 € 379 € 

P0812400J Ajuntament de Montcada i Reixac 4.655 € 2.025 € 2.630 € 

 
L’Ajuntament de Vallgorguina va presentar la documentació justificativa de la 
subvenció concedida el dia 1 de setembre de 2021, documentació que va ser 
verificada pel centre gestor el dia 8 de setembre de 2021. La documentació 
presentada incorpora un certificat de despeses de l’interventor de l’ens local on 
s’imputa a la Diputació de Barcelona despesa per un import total de sis-cents seixanta-
un euros amb vint-i-cinc cèntims (661,25.- EUR). A proposta del centre gestor, el 17 de 
setembre de 2021 es comptabilitza una operació comptable O núm. 2104034885 per 
un import de 670 euros. Per una errada en la mecanització de l’operació comptable O 
2104034885 no es va modificar l’import a pagar a l’Ajuntament de Vallgorguina, el que 
generà que s’hagi pagat un import més elevat del justificat per part de l’ens. 
 
L’Ajuntament de Montcada i Reixac va presentar la documentació justificativa de la 
subvenció concedida el dia 8 de juliol de 2021, documentació que va ser verificada pel 
centre gestor el dia 12 de juliol de 2021. La documentació presentada incorpora un 
certificat de despeses de l’interventor de l’Ajuntament de Montcada i Reixac on 
s’imputa a la Diputació de Barcelona despesa per un import total de dos mil nou-cents 
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setanta-cinc euros amb quaranta cèntims (2.975,40.- EUR). A proposta del centre 
gestor, el 19 de juliol de 2021 es comptabilitza una operació comptable O núm. 
2104027580 per un import de 4.655 euros. Per una errada en la mecanització de 
l’operació comptable 2104027580 no es va modificar l’import a pagar a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, el que va generar que s’hagi pagat un import més elevat del 
justificat per part de l’ens local. 
 
Atès l’informe de pagament emès per la cap de l’Oficina de Difusió Artística de data 14 
de setembre de 2021 on es manifesta la conformitat de pagament per un import de 
661,25 € a l’Ajuntament de Vallgorguina derivat de la justificació presentada. 
 
Atès l’informe de pagament emès per la cap de l’Oficina de Difusió Artística de data 21 
d’octubre de 2021 on es manifesta la conformitat de pagament per un import de 
2.975,40 € a l’Ajuntament de Montcada i Reixac derivat de la justificació presentada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques disposa que les administracions públiques poden rectificar 
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet 
o aritmètics existents en els seu actes. 
 
Vist l’article 12 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona relatiu 
a les despeses subjectes a fiscalització prèvia. 
 
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, que atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència i que, atès que la 
competència per al requeriment d’imports indeguts en el marc d’una convocatòria de 
subvencions no està delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la 
convocatòria. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. REQUERIR, per delegació de la Presidència, els següents reintegraments:  
 

NIF Ens 
Import 

concedit 
Import 

justificat 
Import 
pagat 

Reintegrament 
a realitzar 

P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 670 € 661,25 € 670 € 8,75 € 

P0812400J 
Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

4.655 € 2.975,40 € 4.655 € 1.679,60 € 

 
pagats incorrectament degut a una errada en el tràmit de reconeixement de les 
obligacions de les justificacions presentades per part d’aquests ens a la convocatòria 
destinada a finançar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars en els municipis de la demarcació de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2020-2021 concedides per acord de la 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (registre d’acords 695/2020). 
 
Segon. ESTABLIR que el reintegrament es pot fer efectiu mitjançant transferència 
bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: ES33 0182 6035 
44 0201609428 (BBVA) o al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: 
ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank), amb el benentès que, en cas que no es 
faci, el deute es cancel·larà mitjançant compensació amb el pagament d’altres 
subvencions o de qualsevol altre import que la Diputació de Barcelona pugui tenir 
pendent de pagament a favor de l’ens deutor. El termini màxim per realitzar el 
reintegrament per part dels ens locals serà de dos mesos des de l’endemà de la data 
de recepció de la notificació del present Acord. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present Acord a l’Ajuntament de Vallgorguina i a l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac per al seu coneixement i efectes.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, per una part, 
estimar al·legacions presentades per beneficiaris; i d’altra part, acceptar 
renúncies presentades en tràmit d'audiència, i en conseqüència, revocar 
definitivament subvencions atorgades a diverses entitats, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2020, organitzades per les entitats culturals sense 
finalitat de lucre (Exp. núm. 2020/1279).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
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En data 13 de febrer de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria número 202020205120011623 per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense 
finalitat de lucre (registre d’acords 70/2020). 
 

En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre l’esmentada convocatòria número 202020205120011623 (registre d’acords 
430/2020). 
 
En data 30 de setembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar, per delegació de la Presidència, la revocació inicial de les subvencions 
atorgades mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense 
finalitat de lucre (registre d’acords 568/2021). 
 
En l’esmentat Acord de revocació inicial figuraven les subvencions següents: 
 

Núm. Operació 
Comptable 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2020 (€) 

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

XIII Concert: "Aniversaris i 
contrast d'estils" 

1.125,00 

2003003054-25 G08672719 
ASOCIACIÓN CASA DE 
MADRID EN BARCELONA 

FESTES POPULARS 885,06 

2003003054-36 G61302576 
ASSOCIACIO 
AGRUPACION CULTURAL 
GALEGA AGARIMOS 

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

1.179,57 

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

35 GRAN TROBADA 
D´HAVANERES "BARCELONA 
CARA AL MAR" 

900,00 

2003003054-39 V58330689 
Associació Ateneu Centre 
Democràtic i Progressista 

TACA'M XXXII Concurs teatre 
amateur Caldes de Montbui 

2.179,37 

2003003054-42 G65945800 
Associació Ball de 
Serrallonga de Terrassa 

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

598,00 

2003003054-56 G58501677 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CAMP DEL REI 

CERCAVILA CULTURAL 
CAMP DEL REI 

1.550,00 

2003003054-65 G62867023 
Associació Cultural Sagals 
d'Osona 

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

1.989,86 

2003003054-83 G63346746 
ASSOCIACIO FESTA D'EN 
TOCA-SONS 

FESTA D'EN TPCA-SONS 1.373,90 

2003003054-86 G66354648 
ASSOCIACIÓ GRUP DE 
TEATRE DE CALLÚS 

Fira de les Filadores 1.151,49 
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Núm. Operació 
Comptable 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2020 (€) 

2003003054-99 G65433096 
ASSOCIACIÓ 
SARDANISTA 
COLLBLANC-TORRASSA 

APLEC DE LA SARDANA 2020 1.291,91 

2003003054-118 G08991135 
CASA DE ANDALUCIA EN 
MATARÓ 

Romeria Rociera 1.404,25 

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

2003003054-129 G59824367 
CCA PEÑA BETICA GAVA 
VILADECANS 

II Festival de Andalucia a 
Catalunya 

1.291,91 

2003003054-130 V58283011 
CENTRE AGRÍCOLA SANT 
PAU D'ORDAL 

FESTA MAJOR DE SANT PAU 
2020 

1.657,02 

2003003054-138 V08538910 
CENTRO ARAGONÉS DE 
SARRIA 

FESTES DE PRIMAVERA 
ESTIU 2020 

1.123,40 

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

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

1.488,51 

2003003054-142 G58545005 
Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael 

Romería del Rocío 950,00 

2003003054-158 G64796642 
Colla Gegantera de 
Tavertet 

Confecció del vestuari de la 
Colla Gegantera 

750,00 

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

2003003054-171 G58307299 
El Centre de Sant Quirze de 
Besora 

Mantenir la tradició d'Els 
Pastorets de Sant Quirze de 
Besora 

1.235,74 

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

XXII ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD 

1.348,08 

2003003054-203 G08575680 
HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y LEONÉS 
DE CATALUNYA 

FOMENT DE LA MÚSICA 
CORAL 

811,31 

2003003054-204 G08803132 
HOGAR EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

CELEBRACIÓ FESTES 
PATRONALS 2020 

934,23 

2003003054-212 G08886897 
PATRONAT CASTELLERS 
DE VILAFRANCA 

PROJECTE D'ADAPTACIÓ I 
MILLORA DE L'EXPOSICIÓ 
DE CAL FIGAROT 

1.488,51 

2003003054-217 G63198378 Sabadell, Més música 
Premi Nacional Agustí 
Borgunyó 

885,06 

   TOTALS 31.596,17 

 
En data 5 d’octubre de 2021, la Gerència de Serveis de Cultura va iniciar el procés de 
notificació de totes les subvencions revocades inicialment.  
 
Durant el termini d’audiència que es va iniciar l’endemà de la notificació de l’Acord de 
revocació inicial (registre d’acords 568/2021) es van presentar les següents 
al·legacions: 
 

NIF Entitat Projecte 

G61097929 Amics de la Sardana de Vilassar de Mar 
XIII Concert: "Aniversaris i contrast 
d'estils" 
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NIF Entitat Projecte 

G62867023 Associació Cultural Sagals d'Osona 
Activitat castellera en el marc de la 
pandèmia del COVID-19 

V58283011 
CENTRE AGRÍCOLA SANT PAU 
D'ORDAL 

FESTA MAJOR DE SANT PAU 2020 

G62102843 
HERMANDAD ANDALUZA NUESTRA 
SEÑORA DEL ROCIO DE TERRASSA 

XXII ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD 

G08803132 
HOGAR EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

CELEBRACIÓ FESTES PATRONALS 
2020 

 
I, a més a més, van arribar les següents renúncies: 
 

NIF Entitat Projecte 

G58501677 
ASSOCIACIÓ CULTURAL CAMP DEL 
REI 

CERCAVILA CULTURAL CAMP DEL 
REI 

G66354648 
ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE DE 
CALLÚS 

Fira de les Filadores 

G61930772 Casal de la Dona de Súria Trobada de Puntaires 

G58623943 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
CASA DE CADIZ DEL PRAT 

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

 
En resposta a les al·legacions presentades, la Gerent de Serveis de Cultura ha emès 
el següent informe de data 25 de novembre de 2021: 
 

“INFORME 
 

Resposta a al·legacions presentades al procés de revocació de les subvencions 
atorgades mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les entitats 
culturals sense finalitat de lucre. (Expedient 2020/1279). 
 

1. Antecedents 
 
En data 13 de febrer de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
la convocatòria número 202020205120011623 per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de finançar activitats de cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (registre d’acords 
70/2020). 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre l’esmentada convocatòria número 202020205120011623 (registre d’acords 
430/2020). 
 
En data 30 de setembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar, per delegació de la Presidència, la revocació inicial de les subvencions atorgades 
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mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (registre 
d’acords 568/2021). 
 
Posteriorment a l’enviament de les respectives notificacions enviades relatives a l’acord 568 
de Junta de Govern de data 30 de setembre de 2021 han arribat al·legacions respecte de 
les subvencions atorgades que consten a la següent taula: 

 

Nom de la entitat  NIF Projecte 
Data d’acceptació 
de notificació de 
revocació inicial 

Data de 
lliurament 

d’al·legacions 

Amics de la Sardana 
de Vilassar de Mar 

G61097929 
XIII Concert: 

"Aniversaris i contrast 
d'estils" 

17/10/2021 19/10/2021 

Associació Cultural 
Sagals d'Osona 

G62867023 
Activitat castellera en el 
marc de la pandèmia del 

COVID-19 
6/10/2021 27/10/2021 

CENTRE AGRÍCOLA 
SANT PAU D'ORDAL 

V58283011 
FESTA MAJOR DE 

SANT PAU 2020 
17/10/2021 20/10/2021 

HERMANDAD 
ANDALUZA 
NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO DE 
TERRASSA 

G62102843 
XXII ANIVERSARIO DE 

LA HERMANDAD 
7/10/2021 22/10/2021 

HOGAR 
EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

G08803132 
CELEBRACIÓ FESTES 

PATRONALS 2020 
6/10/2021 27/10/2021 

 
2. Revisió de la documentació que consta a l’expedient 

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

 
2.1 Revisió de les al·legacions de l’entitat Amics de la Sardana de Vilassar de Mar 

(G61097929) 
 

Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
L’entitat Amics de la Sardana de Vilassar de Mar al·lega que van tenir problemes informàtics 
per poder presentar el compte justificatiu a temps, i demanen que es tingui en consideració 
la justificació que adjunten. 
 
Un cop revisada la documentació adjuntada i la que consta a l’expedient es constata que la 
justificació no es va enviar dins del termini de justificació i es considera que no s’aporten 
proves de les dificultats tècniques adduïdes i per tant no es pot acceptar. 
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2.2 Revisió de les al·legacions de l’entitat Associació Cultural Sagals d'Osona 
(G62867023) 

 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de la Associació Cultural Sagals d'Osona es posa de manifest que van 
presentar en termini la justificació però que no la van poder presentar per la via 
administrativa corresponent per dificultats tècniques.  
 
Un cop revisada la documentació adjuntada i la que consta a l’expedient es constata que la 
justificació no es va enviar dins del termini de justificació i es considera que no s’aporten 
proves de les dificultats tècniques adduïdes i per tant no es pot acceptar. 
 
2.3 Revisió de les al·legacions de l’entitat Centre Agrícola Sant Pau d'Ordal (NIF 

V58283011) 
 

El tràmit d’al·legacions s’ha presentat en temps però no en forma donat que adjunten 
compte justificatiu amb errors i sense signatura. 
 
Un cop revisada la documentació adjuntada es constata que l’entitat sol·licita que es tingui 
en compte el document justificatiu que presenten, però aquest document conté informació 
incompleta i no està signat electrònicament, per tant no és correcte i no es pot acceptar. 

 
2.4 Revisió de les al·legacions de l’entitat Hermandad Andaluza Nuestra Señora del 

Rocio de Terrassa (NIF G62102843) 
 
El tràmit d’al·legacions s’ha presentat en temps però no en forma donat que no adjunten 
carta d’al·legacions i el compte justificatiu conté errors i no està signat. 
 
Un cop revisat l’expedient es constata que l’entitat no presenta al·legacions ni sol·licita que 
es tingui en compte el document justificatiu que adjunten. Aquest document està emplenat 
de manera errònia i no està signat electrònicament, per tant no és correcte i no es pot 
acceptar. 
 
2.5 Revisió de les al·legacions de l’entitat Hogar Extremeño de Barcelona (NIF 

G08803132) 
 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de l’entitat Hogar Extremeño de Barcelona ens demanen considerem el 
compte justificatiu que presenten ja que amb posterioritat a la data en què van presentar la 
darrera justificació no van rebre cap requeriment indicant que la documentació justificativa 
era incompleta o errònia. Es comprova que van enviar una petició sense documentació i que 
no va ser requerida. 
 
S’accepta l’al·legació perquè no es va enviar el requeriment que hagués correspost. Es 
comprova que les dades són correctes, que degut a la pandèmia les despeses declarades 
són inferiors a les previstes, i per tant comporten una reducció de la subvenció a 500,00 €. 
Per tant s’accepta la justificació de la subvenció per un import inferior a l’atorgat, ja que amb 
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el compte justificatiu simplificat l’entitat fa constar la seva renúncia a la diferència entre la 
subvenció atorgada i l’import justificat, en cas de ser inferior. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’anterior aquesta Gerència de Serveis de Cultura proposa: 
 
- En relació amb l’entitat Amics de la Sardana de Vilassar de Mar (NIF G61097929): es 

proposa DESESTIMAR les seves al·legacions. 
 
- En relació amb l’entitat Associació Cultural Sagals d'Osona (NIF G62867023): es 

proposa DESESTIMAR les seves al·legacions. 
 
- En relació amb l’entitat Centre Agrícola Sant Pau d'Ordal (NIF V58283011): es proposa 

DESESTIMAR les seves al·legacions. 
 
- En relació amb l’entitat Hogar Extremeño de Barcelona (NIF G08803132): d’una banda, 

ESTIMAR les al·legacions, acceptar la justificació presentada, procedir al pagament 
parcial de 500,00 euros i, d’altra banda, acceptar la renúncia de l’entitat i revocar 
definitivament l’import de la resta de la subvenció atorgada per import de 434,23 euros. 

 
- En relació amb l’entitat Hermandad Andaluza Nuestra Señora del Rocio de Terrassa (NIF 

G62102843): es proposa DESESTIMAR les seves al·legacions.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
L’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona 
(publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), relativa a la revocació de les subvencions 
concedides. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 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, que atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència i que, atès que la 
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competència per a la revocació no està delegada, correspon al mateix òrgan que ha 
aprovat la convocatòria, la revocació dels ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa, l’adopció dels següents acords per delegació de la 
Presidència: 

 
ACORDS  

 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades i realitzades durant el tràmit 
d’audiència concedit per l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de data 30 de setembre de 2021 (registre d’acords 568/2021), i revocar definitivament 
les subvencions concedides en la seva totalitat segons el detall següent:  
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

atorgat (€) 
Motiu desestimació 

G61097929 
Amics de la 
Sardana de 
Vilassar de Mar 

XIII Concert: "Aniversaris 
i contrast d'estils" 

1.125,00 
Justificació enviada fora 
termini. Manca 
d’acreditació al·legacions  

G62867023 
Associació Cultural 
Sagals d’Osona 

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

1.989,86 
Justificació enviada fora 
termini. Manca 
d’acreditació al·legacions  

V58283011 
Centre Agrícola 
Sant Pau d'Ordal 

Festa Major de Sant Pau 
2020 

1.657,02 
Compte justificatiu amb 
errors i sense signatura. 

G62102843 

Hermandad 
Andaluza Nuestra 
Señora del Rocio 
de Terrassa 

XXII Aniversario de la 
Hermandad 

1.348,08 

No presenta al·legacions. 
El compte justificatiu 
conté errades i manca de 
signatura.  

 
Segon. ESTIMAR l’al·legació presentada i realitzada durant el tràmit d’audiència 
concedit per l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de 
setembre de 2021 (registre d’acords 568/2021), acceptar la justificació presentada i 
procedir al pagament parcial de la subvenció atorgada segons el detall següent: 
 

NIF Entitat Projecte 
Import 
atorgat 

(€) 

Import parcial 
justificat  

(€) 

G08803132 
Hogar Extremeño de 
Barcelona 

Celebració Festes Patronals 
2020 

934,23 500,00 

 
Tercer. ACCEPTAR la renúncia que s’ha fet constar amb la presentació de la 
justificació i revocar definitivament la quantia parcial renunciada de la subvenció 
atorgada segons el detall següent: 
 

NIF Entitat Projecte 
Import atorgat 

(€) 

Import parcial a 
revocar definitivament 

per renúncia (€) 

G08803132 
Hogar Extremeño 
de Barcelona 

Celebració Festes 
Patronals 2020 

934,23 434,23 

    434,23 
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Quart. ACCEPTAR les renúncies presentades durant el tràmit d’audiència per les 
entitats següents, i revocar definitivament la subvenció concedida en la seva totalitat 
per un import total de cinc mil quaranta-dos euros amb cinquanta cèntims 
(5.042,50.EUR): 
 

NIF Entitat Projecte 
Import de la 

renúncia 

G58501677 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CAMP DEL REI 

CERCAVILA CULTURAL CAMP 
DEL REI 

1.550,00 € 

G66354648 
ASSOCIACIÓ GRUP DE 
TEATRE DE CALLÚS 

Fira de les Filadores 1.151,49 € 

G61930772 Casal de la Dona de Súria Trobada de Puntaires 852,50 € 

G58623943 
CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ CASA DE CADIZ 
DEL PRAT 

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

1.488,51 € 

Total 5.042,50 € 

 
Cinquè. REVOCAR definitivament les subvencions següents, per un import total de 
dinou mil quatre-cents noranta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims (19.499,48 EUR) 
en no haver presentat cap al·legació durant el tràmit d’audiència concedit per l’Acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de setembre de 2021 
(registre d’acords 568/2021): 
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2020 (€) 

G08672719 
ASOCIACIÓN CASA DE MADRID EN 
BARCELONA 

FESTES POPULARS 885,06 

G61302576 
ASSOCIACIO AGRUPACION 
CULTURAL GALEGA AGARIMOS 

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

1.179,57 

G58537598 
Associació Amics de les havaneres 
"Port Vell" 

35 GRAN TROBADA D´HAVANERES 
"BARCELONA CARA AL MAR" 

900,00 

V58330689 
Associació Ateneu Centre Democràtic 
i Progressista 

TACA'M XXXII Concurs teatre amateur 
Caldes de Montbui 

2.179,37 

G65945800 
Associació Ball de Serrallonga de 
Terrassa 

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

598,00 

G63346746 
ASSOCIACIO FESTA D'EN TOCA-
SONS 

FESTA D'EN TPCA-SONS 1.373,90 

G65433096 
ASSOCIACIÓ SARDANISTA 
COLLBLANC-TORRASSA 

APLEC DE LA SARDANA 2020 1.291,91 

G08991135 CASA DE ANDALUCIA EN MATARÓ Romeria Rociera 1.404,25 

G59824367 
CCA PEÑA BETICA GAVA 
VILADECANS 

II Festival de Andalucia a Catalunya 1.291,91 

V08538910 CENTRO ARAGONÉS DE SARRIA FESTES DE PRIMAVERA ESTIU 2020 1.123,40 

G58545005 Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Romería del Rocío 950,00 
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NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2020 (€) 

G64796642 Colla Gegantera de Tavertet 
Confecció del vestuari de la Colla 
Gegantera 

750,00 

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

G58307299 El Centre de Sant Quirze de Besora 
Mantenir la tradició d'Els Pastorets de 
Sant Quirze de Besora 

1.235,74 

G08575680 
HOGAR CENTRO CASTELLANO Y 
LEONÉS DE CATALUNYA 

FOMENT DE LA MÚSICA CORAL 811,31 

G08886897 
PATRONAT CASTELLERS DE 
VILAFRANCA 

PROJECTE D'ADAPTACIÓ I MILLORA 
DE L'EXPOSICIÓ DE CAL FIGAROT 

1.488,51 

G63198378 Sabadell, Mes musica Premi Nacional Agustí Borgunyó 885,06 

  TOTALS 19.499,48 

 
Sisè. REDUIR la despesa disposada per un import total de trenta-un mil noranta-sis 
euros amb disset cèntims (31.096,17 EUR) a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost de l’anualitat 2021 mitjançant els ajustaments de 
valors següents: 
 

NIF Entitat Projecte 

Import 
concedit al 

que renuncien 
€  

Operació 
comptable 

ajustament de 
valor 

G58501677 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CAMP DEL REI 

CERCAVILA CULTURAL 
CAMP DEL REI 

1.550,00 2103902212 

G66354648 
ASSOCIACIÓ GRUP DE 
TEATRE DE CALLÚS 

Fira de les Filadores 1.151,49  2103902224 

G61930772 Casal de la Dona de Súria Trobada de Puntaires 852,50 2103902229 

G58623943 
CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ CASA DE 
CADIZ DEL PRAT 

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

1.488,51 2103902236 

Subtotal  5.042,50  

 

NIF Entitat Projecte 

Import 
concedit al 

que renuncien 
€  

Operació 
comptable 

ajustament de 
valor 

G08803132 
HOGAR EXTREMEÑO 
DE BARCELONA 

CELEBRACIÓ FESTES 
PATRONALS 2020 

434,23 2103902249 

Subtotals 434,23  

 

NIF Entitat Projecte 

Import 
concedit que 

es revoca 
totalment (€) 

Operació 
comptable 

ajustament de 
valor 

G61097929 
Amics de la Sardana de 
Vilassar de Mar 

XIII Concert: "Aniversaris i 
contrast d'estils" 

1.125,00 2103902203 

G62867023 Associació Cultural Sagals 
d'Osona 

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

1.989,86 2103902214 
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NIF Entitat Projecte 

Import 
concedit que 

es revoca 
totalment (€) 

Operació 
comptable 

ajustament de 
valor 

G62102843 
HERMANDAD ANDALUZA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROCIO DE TERRASSA 

XXII ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD 

1.348,08 2103902245 

V58283011 
CENTRE AGRÍCOLA SANT 
PAU D'ORDAL 

FESTA MAJOR DE SANT 
PAU 2020 

1.657,02 2103902232 

G08672719 
ASOCIACIÓN CASA DE 
MADRID EN BARCELONA 

FESTES POPULARS 885,06 2103902204 

G61302576 
ASSOCIACIO 
AGRUPACION CULTURAL 
GALEGA AGARIMOS 

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

1.179,57 2103902205 

G58537598 
Associació Amics de les 
havaneres "Port Vell" 

35 GRAN TROBADA 
D´HAVANERES 
"BARCELONA CARA AL 
MAR" 

900,00 2103902206 

V58330689 
Associació Ateneu Centre 
Democràtic i Progressista 

TACA'M XXXII Concurs teatre 
amateur Caldes de Montbui 

2.179,37 2103902208 

G65945800 
Associació Ball de 
Serrallonga de Terrassa 

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

598,00 2103902210 

G63346746 
ASSOCIACIO FESTA D'EN 
TOCA-SONS 

FESTA D'EN TPCA-SONS 1.373,90 2103902221 

G65433096 
ASSOCIACIÓ 
SARDANISTA 
COLLBLANC-TORRASSA 

APLEC DE LA SARDANA 
2020 

1.291,91 2103902225 

G08991135 
CASA DE ANDALUCIA EN 
MATARÓ 

Romeria Rociera 1.404,25 2103902227 

G59824367 
CCA PEÑA BETICA GAVA 
VILADECANS 

II Festival de Andalucia a 
Catalunya 

1.291,91 2103902230 

V08538910 
CENTRO ARAGONÉS DE 
SARRIA 

FESTES DE PRIMAVERA 
ESTIU 2020 

1.123,40 2103902234 

G58545005 
Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael 

Romería del Rocío 950,00 2103902239 

G64796642 
Colla Gegantera de 
Tavertet 

Confecció del vestuari de la 
Colla Gegantera 

750,00 2103902240 

G59868380 CORAL SANT SADURNÍ 
TAST D'ÒPERA I 
SARSUELA 

1.151,49 2103902241 

G58307299 
El Centre de Sant Quirze de 
Besora 

Mantenir la tradició d'Els 
Pastorets de Sant Quirze de 
Besora 

1.235,74 2103902243 

G08575680 
HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y LEONÉS 
DE CATALUNYA 

FOMENT DE LA MÚSICA 
CORAL 

811,31 2103902247 

G08886897 
PATRONAT CASTELLERS 
DE VILAFRANCA 

PROJECTE D'ADAPTACIÓ I 
MILLORA DE L'EXPOSICIÓ 
DE CAL FIGAROT 

1.488,51 2103902252 
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NIF Entitat Projecte 

Import 
concedit que 

es revoca 
totalment (€) 

Operació 
comptable 

ajustament de 
valor 

G63198378 Sabadell, Més música 
Premi Nacional Agustí 
Borgunyó 

885,06 2103902254 

Subtotal 25.619,44 
 

 

Total 31.096,17  

 
Setè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de 
Govern núm. 70 de data 13 de febrer de 2020 que va aprovar la convocatòria amb 
l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les 
entitats culturals sense finalitat de lucre, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Disminuir la quantia en trenta-un mil noranta-sis euros amb disset cèntims 
(31.096,17 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del 
pressupost de l’anualitat 2021 tot condicionant-ho a l’aprovació dels ajustaments 
comptables aprovats a l’acord anterior. 

 
Vuitè. COMUNICAR la revocació definitiva d’aquestes subvencions a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Novè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats descrites als acords precedents 
per al seu coneixement i efectes.” 

 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, per una part, 
estimar al·legacions presentades per beneficiaris; i d’altra part, acceptar una 
renúncia, presentada en tràmit d'audiència, i en conseqüència, revocar 
definitivament les subvencions atorgades a diverses entitats, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar les 
actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l'any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional (Exp. núm. 2020/5222).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“FETS 
 
En data 14 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria número 202020205120011743 per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de 
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finançar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional (registre d’acords 207/2020). 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre l’esmentada convocatòria número 202020205120011743 (registre d’acords 
431/2020). 
 
En data 30 de setembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar, per delegació de la Presidència, la revocació inicial de les subvencions 
atorgades mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de 
finançar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional (registre d’acords 569/2021). 
 
En l’esmentat Acord de revocació inicial figuraven les subvencions següents: 
 

Núm. Operació 
Comptable 

NIF Federacions Projecte 
Import 

Concedit 
2020 (€) 

2003003030.2 G62797287 
Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

Campionat Territorial de 
Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

2.621,52 

2003003030.5 G59055525 
Coordinadora Entitats Poble 
Sec 

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

4.223,82 

2003003030.31 G43229285 
Federación de Entidades 
socio culturales de Castilla 
y León en Catalunya 

Jornades provincials 1.107,00 

TOTAL 7.952,34 

 
En data 5 d’octubre de 2021, la Gerència de Serveis de Cultura va iniciar el procés de 
notificació de totes les subvencions revocades inicialment.  
 
Durant el termini d’audiència que es va iniciar l’endemà de la notificació de l’Acord de 
revocació inicial (registre d’acords 569/2021) es van presentar les següents 
al·legacions: 
 

NIF Entitat Projecte 

G62797287 
Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

Campionat Territorial de Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

G59055525 
Coordinadora Entitats 
Poble Sec 

Les activitats de cultura popular motor de creació, 
cohesió social i integració al barri del poble-sec (BCN) 
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En resposta a les al·legacions presentades, la Gerent de Serveis de Cultura ha emès 
el següent informe de data 26 de novembre de 2021: 
 

“INFORME 
 
Resposta a al·legacions presentades al procés de revocació de les subvencions 
atorgades mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de 
finançar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional (Expedient 2020/5222) 
 
1. Antecedents 
 
En data 14 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
convocatòria número 202020205120011743 per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de finançar les actuacions a realitzar 
dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020 per les federacions 
que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional (registre 
d’acords 207/2020). 
 
En data 17 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre l’esmentada convocatòria número 202020205120011743 (registre d’acords 
431/2020). 
 
En data 30 de setembre de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar, per delegació de la Presidència, la revocació inicial de les subvencions atorgades 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de finançar les 
actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020 
per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i 
tradicional (registre d’acords 569/2021). 
 
Posteriorment a l’enviament de les respectives notificacions enviades relatives a l’acord 569 
de Junta de Govern de data 30 de setembre de 2021 han arribat al·legacions respecte de 
les subvencions atorgades que consten a la següent taula: 
 

Nom de la entitat NIF Projecte 

Data 
d’acceptació 
de notificació 
de revocació 

inicial 

Data de 
lliurament 

d’al·legacions 

Colles Sardanistes 
de les Comarques 
Barcelonines 

G62797287 
Campionat Territorial de 
Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

06/10/2021 17/10/2021 

Coordinadora 
Entitats Poble Sec 

G59055525 

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

06/10/2021 18/10/2021 
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2. Revisió de la documentació que consta a l’expedient 
 
Un cop revisades la documentació que consta a l’expedient per cadascuna de les 
subvencions amb al·legacions arribades es detecta el següent. 
 
2.1 Revisió de les al·legacions de l’entitat Colles Sardanistes de les Comarques 
Barcelonines (G62797287) 

 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
L’entitat Colles Sardanistes de les Comarques Barcelonines al·lega que no van rebre cap 
requeriment d’esmena després de la presentació de la darrera versió del compte justificatiu. 
Detectem que per error aquest requeriment no va ser enviat. 
 
Un cop revisat el compte justificatiu que tornen presentar, es comprova que les dades són 
correctes, que degut a la pandèmia les despeses declarades són inferiors a les previstes, i 
per tant comporten una reducció de la subvenció a 2.095,97 euros. Per tant s’accepta la 
justificació de la subvenció per un import inferior a l’atorgat, ja que amb el compte justificatiu 
simplificat l’entitat fa constar la seva renúncia a la diferència entre la subvenció atorgada i 
l’import justificat, en cas de ser inferior. 
 
2.2 Revisió de les al·legacions de l’entitat Coordinadora Entitats Poble Sec 
(G59055525) 

 
Les al·legacions s’han presentat en temps i forma. 
 
En les al·legacions de la Coordinadora Entitats Poble Sec es posa de manifest que per 
motius tècnics no van poder presentar en termini la justificació esmenada i demanen que es 
tingui en consideració el compte justificatiu que ara envien. 
 
Un cop revisada la documentació adjuntada i la que consta a l’expedient es constata que la 
justificació no es va enviar dins del termini de justificació i es considera que no s’aporten 
proves de les dificultats tècniques adduïdes i per tant no es pot acceptar. 
 
3. Conclusions 
 
Per tot l’anterior aquesta Gerència de Serveis de Cultura proposa: 
 

- En relació amb l’entitat Colles Sardanistes de les Comarques Barcelonines (NIF 
G62797287): d’una banda, estimar les al·legacions, acceptar la justificació presentada, 
procedir al pagament parcial de 2.095,97 euros i, d’altra banda, acceptar la renúncia de 
l’entitat i revocar definitivament l’import de la resta de la subvenció atorgada per import 
de 525,55 euros. 

 

- En relació amb l’entitat Coordinadora Entitats Poble Sec (NIF G59055525): es proposa 
DESESTIMAR les seves al·legacions.” 
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La Federació d’Entitats Socio Culturales de Castilla y Leon en Catalunya (NIF 
G43229285) no ha presentat al·legacions contra la revocació inicial aprovada el dia 30 
de setembre de 2021 (registre d’acords 569/2021). 
 
La Federació de Colles Sardanistes de les Comarques Barcelonines (NIF G62797287) 
va presentar al·legacions on s’adjuntava la documentació de la justificació de 
despeses per un import inferior al concedit per Acord de la Junta de Govern de data 17 
de setembre de 2020 (registre d’acords 431/2020) i en aquesta justificació de 
despeses hi ha una renúncia expressa a la quantitat no justificada que ascendeix a la 
quantitat de cinc-cents- vint-i-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), 
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la 
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada 
justificació de la subvenció. 
 
L’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona 
(publicada al BOPB de 9 de maig de 2017), relativa a la revocació de les subvencions 
concedides. 
 
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, que atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència i que, atès que la 
competència per a la revocació no està delegada, correspon al mateix òrgan que ha 
aprovat la convocatòria, la revocació dels ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa, l’adopció dels següents acords per delegació de la 
Presidència: 

 
ACORDS  

 
Primer. ESTIMAR les al·legacions presentades per l’entitat Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines (NIF G62797287) realitzades durant el tràmit d’audiència 
concedit per l’Acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de 
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setembre de 2021 (registre d’acords 569/2021), acceptar la justificació presentada i 
procedir al pagament parcial de dos mil noranta-cinc euros amb noranta-set cèntims 
(2.095,97 EUR). 
 
Segon. ACCEPTAR la renúncia que ha fet constar l’entitat Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines (NIF G62797287) amb la presentació del compte justificatiu 
simplificat i revocar definitivament la quantia de la resta de la subvenció atorgada per 
import de cinc-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (525,55 EUR). 
 
Tercer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’entitat Coordinadora Entitats 
Poble Sec (NIF G59055525) realitzades durant el tràmit d’audiència concedit per 
l’Acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de setembre de 
2021 (registre d’acords 569/2021), atès que la documentació de justificació no es va 
enviar dins dels terminis establerts i no s’aporten proves de les dificultats tècniques 
adduïdes. 
 
Quart. REVOCAR definitivament les subvencions següents: 
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2020 (€) 

Import 
revocat 

(€) 

Motivació 
revocació 

G59055525 
Coordinadora 
Entitats Poble Sec 

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

4.223,82 4.223,82 

No presenta 
documentació en 
termini i no justifica 
les dificultats 
tècniques adduïdes 

G43229285 

Federación de 
Entidades socio 
culturales de Castilla 
y León en Catalunya 

Jornades provincials 1.107,00 1.107,00 

No presenta 
al·legacions en 
tràmit d’audiència 

 
concedides per Acord de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2020 (registre 
d’acords 431/2020), que s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2020, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2021, 
transcorregut el període d’audiència concedit per l’Acord de la Junta de Govern de 
data 30 de setembre de 2021 (registre d’acords 569/2021). 
 
Cinquè. REDUIR la despesa disposada per un import total de cinc mil vuit-cents 
cinquanta-sis euros amb trenta-set cèntims (5.856,37 EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de l’anualitat 2021 mitjançant els 
ajustaments de valor següents:  
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NIF Entitat Projecte Motivació 
Import  

(€) 

Operació 
comptable 
ajustament 

de valor 

G43229285 

Federación de 
Entidades socio 
culturales de Castilla 
y León en Catalunya 

Jornades provincials 

Revocació definitiva 
per manca 
d’al·legacions en 
tràmit d’audiència 

1.107,00 2103902039 

G59055525 
Coordinadora 
Entitats Poble Sec 

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

No presenta 
documentació en 
termini i no justifica les 
dificultats tècniques 
adduïdes 

4.223,82 2103902423 

G62797287 
Colles Sardanistes 
de les Comarques 
Barcelonines 

Campionat Territorial 
de Colles 
Sardanistes de les 
Comarques 
Barcelonines 

Acceptar renúncia i 
revocació 
definitivament de 
forma parcial 

525,55 2103902055 

TOTAL 5.856,37  

 
Sisè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de 
Govern núm. 207 de data 14 de maig de 2020 que va aprovar la convocatòria amb 
l’objecte de finançar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Disminuir la quantia en cinc mil vuit-cents cinquanta-sis euros amb trenta-set 
cèntims (5.856,37 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost de l’anualitat 2021 tot condicionant-ho a 
l’aprovació dels ajustaments comptables aprovats a l’acord anterior. 

 
Setè. COMUNICAR les revocacions definitives d’aquesta subvenció a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats per al seu coneixement i efectes.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Esports  
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Promoció i dinamització de 
l’activitat esportiva local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/8471).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 

2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu 
règim jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos. 
D’acord amb l’article 6, apartat 4, del règim del Catàleg, en el decurs de l’exercici 
es podia catalogar nous recursos, aprovant-se la seva inclusió i obrint nova 
convocatòria per a la seva concessió.  

 
2. El mateix òrgan, en sessió de 9 de juliol de 2020, va aprovar la inclusió de nous 

recursos, d’entre els quals, el Fons de prestació: “Promoció i dinamització de 
l’activitat esportiva local” (AJG 296/20) . La concessió va tenir lloc en sessió de 30 
de juliol de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 397. 

 
3. El pressupost total destinat a aquest recurs econòmic va ser de trenta-vuit mil 

euros (38.000 €), i el pagament es va efectuar amb caràcter avançat per import 
del 100 %, prèvia acceptació expressa, segons s’establia al punt 3.1 de l’acord 
tercer del dictamen de concessió, relatiu a les condicions d’execució. 

 
4. El termini d’execució de les actuacions d’aquest fons de prestació estava comprés 

entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2020, i la data màxima per presentar la 
justificació finalitzava el 30 d’abril de 2021, de conformitat amb el que estableix el 
punt 2.1 de l’acord tercer del dictamen de concessió . 

  
5. En els punts 5.1 i 5.2 de l’acord tercer del dictamen de referència s’establia que, 

transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha 
d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies, per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. 
Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats. 

 
6. En virtut del que disposa el punt 5.4 de l’acord tercer de l’acord de concessió, en 

relació amb els imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha de 
sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part 
de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
7. Transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret del president delegat de 

l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona núm. 9460, de 
data 7 de setembre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional de l’esmentat 
fons de prestació i es va habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, per 
tal que els ens destinataris presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el 
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que estimessin pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la 
revocació dels ajuts.   

 
8. Un cop finalitzat, el 6 d’octubre de 2021, el termini a què fa referència el punt 

precedent, i d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, i que s’incorpora a 
l’expedient, es constata el següent: 

 

Ens 
destinatari 

Codi XGL 
Import 

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificat 

Import 
liquidació 
definitiva  

Import  a 
reintegrar 

Justificacions i 
al·legacions 
durant el període 
d’audiència 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 
Besòs 

20Y292987 2.477,74 € 2.477,74 € 0,00 € 2.477,74 € 2.477,74 € 
No han presentat 
cap al·legació ni 
nova justificació 

Consell 
Comarcal del 
Garraf 

20Y292981 1.846,02 € 0,00 € 1.846,02 € 0,00 € 0,00 € 
Han presentat 
justificació de 
despeses 

Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Occidental  

20Y292979 7.175,41€ 0,00 € 7.174,27 € 1,14 € 0,00 € 
No han presentat 
cap al·legació ni 
nova justificació 

Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental  

20Y292978 3.589,46 € 3.589,46 € 0,00 € 3.589,46 € 3.589,46 € 
Han presentat 
sol·licitud de 
renúncia a l’ajut 

 
9. En base a les consideracions exposades, cal procedir a l’aprovació de la 

revocació definitiva i efectuar la liquidació definitiva dels ajuts concedits, i sol·licitar 
el reintegrament dels imports avançats i no justificats, així com procedir a 
l’acceptació de la justificació presentada durant el període d’audiència, de 
conformitat amb les previsions establertes als apartats 2, 3 i 5 de l’acord tercer del 
dictamen de concessió. 

 
10. Tanmateix, cal regularitzar comptablement l’import que es redueix per revocació 

que ha estat incorporat com a romanent de crèdit a l’aplicació pressupostària 
G/80200/34100/46587 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 36 i 37 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2020 sobre revocació de recursos i audiència i tancament, respectivament. 
 
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat primer 3.5.d) de la Refosa 1/2020, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per 
Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, núm. 
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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 2.11.21. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
“Promoció i dinamització de l’activitat esportiva local”, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020. 
 
Segon. ACCEPTAR la següent justificació presentada durant el període d’audiència:  
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificat 

Consell Comarcal 
del Garraf 

P5800020Y 20Y292981 1.846,02 € 0,00 € 1.846,02 € 

 
Tercer. APROVAR les revocacions definitives dels ajuts concedits als ens locals que 
tot seguit es relacionen: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
revocació  

Núm.  
ajustament 
de valor  

Sol·licitud 
reintegrament 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

P0819300E 20Y292987 2.477,74 € 2.477,74 € 2.477,74 € ---------------- 2.477,74 € 

Consell Comarcal 
del Vallès Occidental  

P5800007F 20Y292979 7.175,41€ 0,00 € 1,14 € 2103901816 ------------------ 

 
Quart. ACCEPTAR la renúncia de l’ajut concedit al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental que s’indica a continuació: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
renúncia 

Sol·licitud 
reintegrament  

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

P5800010J 20Y292978 3.589,46 € 3.589,46 € 3.589,46 € 3.589,46 € 

 
Cinquè. AJUSTAR comptablement la despesa a l’aplicació del pressupost vigent, com 
a conseqüència de la revocació aprovada en l’acord tercer, en el sentit que s’indica en 
aquest acord: 
 
REDUIR la despesa disposada en la quantia total d’un euro amb catorze cèntims 
(1,14 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària del vigent pressupost corporatiu 
següent: 
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Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34100/46587 1,14 € 

 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total d’un euro amb catorze 
cèntims (1,14 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària del vigent pressupost corporatiu 
que s’indica; tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el present 
acord: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34100/46587 1,14 € 

 
Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats degudament 
a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besós i al Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
mitjançant ingrés o transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb 
número IBAN: ES33 0182 6035 44 0201609428 (BBVA) o al compte de la Diputació de 
Barcelona amb número IBAN: ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank), en els 
següents terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària: 
 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data 
de la seva recepció fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat dia hàbil següent. 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 
data de la seva recepció fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat dia hàbil següent. 

 
Transcorreguts aquests terminis sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de 
Barcelona compensarà d’ofici l’import esmentat, si escau. 
 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats, d’acord amb l’article 37.4 
del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, que per als fons 
de prestació, estableix que els actes de liquidació s’han de notificar a tots els 
destinataris.” 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Dinamització de l’activitat 
esportiva i l’esport local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/19951).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos.  

 
2. Per acord de la Junta de Govern núm. 116/20, en sessió de 27 de febrer de 2020, 

es va aprovar la concessió dels recursos econòmics consistents en el fons de 
prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport local”, que va ser dotat amb 
un pressupost d’1.315.010,00 €, i el pagament es va efectuar amb caràcter avançat 
per import del 100 %, prèvia acceptació expressa, segons s’establia al punt 3.1 de 
l’acord cinquè del dictamen de concessió, relatiu a les condicions d’execució. 

 
3. El termini d’execució de les actuacions d’aquest fons de prestació estava comprés 

entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2020, i la data màxima per presentar la 
justificació finalitzava el 30 d’abril de 2021, de conformitat amb el que estableix el 
punt 2.1 de l’acord cinquè del dictamen de concessió . 

  
4. Vist el punt 4.2 de l’apartat cinquè del dictamen de concessió, que estableix que 

transcorregut el termini per presentar l’acceptació expressa, cas que les renúncies, 
ja siguin expresses o tàcites, suposin un volum igual o superior a 45.000 €, el centre 
gestor, d’ofici, destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes 
renúncies a incrementar les concessions dels ens que hagin acceptat íntegra i 
expressament el fons. 

 
5. Un cop acceptades les renúncies per un import total de 198.420,00 €, per Acord de 

la Junta de Govern núm. 470/20, en sessió de 8 d’octubre de 2020, es va aprovar la 
redistribució dels imports no acceptats entre els ens que havien acceptat 
íntegrament el fons, sent l’import resultant de 143.000,00 €. Va resultar un import 
inferior al total de les renúncies, degut al topall de 500,00 € per ens destinatari. 

 
6. En els punts 5.1 i 5.2 de l’acord cinquè del dictamen de referència s’establia que, 

transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha 
d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies, per tal que els ens requerits 
presentin la justificació pendent i/o al·leguin el que estimin pertinent. Transcorregut 
el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació dels 
ajuts no justificats. 

 
7. En virtut del que disposa el punt 5.4 de l’acord cinquè de l’acord de concessió, en 

relació amb els imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha de 
sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de 
la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
8. Transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret del president delegat de 

l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona núm. 9997/21, de 
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data 20 de setembre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional de l’esmentat 
fons de prestació i es va habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, per 
tal que els ens destinataris presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el 
que estimessin pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la 
revocació dels ajuts.   

 
9. Un cop finalitzat, el 20 d’octubre de 2021, el termini a què fa referència el punt 

precedent, i d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, que s’incorpora a 
l’expedient, es constata el següent: 
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Codi PMT Entitat 
Import total 

concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i 
justificacions en el 
període d'audiència 

2000034491 Consell Comarcal del Garraf 6.500,00 € 6.000,00 € 6.540,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034493 Consell Comarcal del Berguedà 6.500,00 € 6.000,00 € 6.500,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034507 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sant Miquel de Balenyà 

4.700,00 € 4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 
Presenten nova justificació 
però és incorrecta i es 
denega 

2000034513 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra 

4.700,00 € 4.200,00 € 1.343,10 € 2.856,90 € 3.356,90 € 
Presenten nova justificació 
amb reducció   

2000034517 Ajuntament d'Olèrdola 4.700,00 € 4.200,00 € 2.007,70 € 2.192,30 € 2.692,30 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034521 Ajuntament de Calaf 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € 
S'accepta la justificació 
prèviament presentada 

2000034546 Ajuntament de Sabadell 6.500,00 € 6.000,00 € 6.509,00 € 0,00 € 500 € 

Presenten nova justificació i 
al·leguen que no poden 
acceptar els 500 euros del 
segon atorgament (AJG 
470/20) 

2000034560 Ajuntament de Monistrol de Montserrat 4.700,00 € 4.200,00 € 3.877,13 € 322,87 € 822,87 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034562 Ajuntament dels Hostalets de Pierola 4.700,00 € 4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 
Presenten nova justificació 
però és incorrecta i es 
denega 

2000034575 Ajuntament de Gurb 4.700,00 € 4.200,00 € 5.070,68 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034577 
Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

4.700,00 € 4.200,00 € 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació  

2000034578 Ajuntament de Vallromanes 4.700,00 € 4.200,00 € 4.356,71 € 0,00 € 343,29 € 
Presenten nova justificació 
amb reducció   

2000034585 Ajuntament d'Aiguafreda 4.700,00 € 4.200,00 € 6.298,43 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034614 Ajuntament de Folgueroles 4.700,00 € 4.200,00 € 1.250,00 € 2.950,00 € 3.450,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034615 Ajuntament de Viladecans 6.500,00 € 6.000,00 € 7.824,28 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034628 Ajuntament de la Pobla de Claramunt 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034632 Ajuntament de Sant Quirze de Besora 4.700,00 € 4.200,00 € 13.452,84 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 
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Codi PMT Entitat 
Import total 

concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i 
justificacions en el 
període d'audiència 

2000034637 Ajuntament de Callús 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034640 Ajuntament de Bagà 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034642 Ajuntament d'Ullastrell 4.700,00 € 4.200,00 € 4.823,67 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034663 Ajuntament de Gualba 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034665 Ajuntament de Bellprat 2.870,00 € 2.370,00 € 3.753,40 € 0,00 € 0,00 € 
S'accepta la justificació 
prèviament presentada 

2000034672 Ajuntament de Vallbona d'Anoia 4.700,00 € 4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034675 Ajuntament de Capolat 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034676 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034681 Ajuntament de Sant Martí de Centelles 4.700,00 € 4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 
Presenten sol·licitud de 
renúncia a l'ajut atorgat 

2000034686 Ajuntament de Sagàs 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034703 
Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034705 Ajuntament de la Llacuna 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034707 Ajuntament d'Olvan 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034730 Ajuntament de Sant Quirze Safaja 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034733 Ajuntament de Castellolí 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034737 Ajuntament de Santa Maria de Merlès 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034740 Ajuntament de Talamanca 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034742 Ajuntament de Rajadell 2.870,00 € 2.370,00 € 3.022,21 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034746 Ajuntament d'Argençola 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034751 Ajuntament del Brull 2.870,00 € 2.370,00 € 2.400,25 € 0,00 € 469,75 € 
Presenten nova justificació 
amb reducció   

2000034754 Ajuntament dels Prats de Rei 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034757 Ajuntament de Pontons 2.870,00 € 2.370,00 € 1.420,10 € 949,90 € 1.449,90 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 
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concedit 
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avançat 
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reintegrar 
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definitiva 

Al·legacions i 
justificacions en el 
període d'audiència 

2000034760 Ajuntament de Rupit i Pruit 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034761 Ajuntament de Campins 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034767 Ajuntament de Fogars de Montclús 2.870,00 € 2.370,00 € 2.617,56 € 0,00 € 252,44 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034775 Ajuntament de Castellfollit del Boix 2.870,00 € 2.370,00 € 1.914,66 € 455,34 € 955,34 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034782 Ajuntament de Tagamanent 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034792 Ajuntament de Montseny 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034795 Ajuntament de Collsuspina 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 
Presenten nova justificació 
però és incorrecta i es 
denega 

2000034797 Ajuntament de Tavèrnoles 2.870,00 € 2.370,00 € 1.468,34 € 901,66 € 1.401,66 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034806 Ajuntament de Malla 2.870,00 € 2.370,00 € 2.855,01 € 0,00 € 14,99 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034811 Ajuntament de l'Espunyola 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034815 Ajuntament de Rubió 2.870,00 € 2.370,00 € 1.397,30 € 972,70 € 1.472,70 € 

Comuniquen que s’ha fet un 
reintegrament de l’import 
que no van justificar . No 
presenten nova justificació 

2000034817 Ajuntament de Mura 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034830 Ajuntament de Veciana 2.870,00 € 2.370,00 € 2.418,71 € 0,00 € 451,29 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034837 Ajuntament de Castellar del Riu 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034838 Ajuntament de Viver i Serrateix 2.870,00 € 2.370,00 € 326,70 € 2.043,30 € 2.543,30 € 
S'accepta la justificació 
prèviament presentada. Té 
reducció 

2000034840 Ajuntament de Castellar de n'Hug 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034841 Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 2.870,00 € 2.370,00 € 1.305,00 € 1.065,00 € 1.565,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 
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2000034846 Ajuntament d'Orpí 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 
S'accepta la justificació 
prèviament presentada. Té 
reducció 

2000034856 Ajuntament de Granera 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034857 Ajuntament de Castell de l'Areny 2.870,00 € 2.370,00 € 1.790,49 € 579,51 € 1.079,51 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034859 Ajuntament de Fígols 2.870,00 € 2.370,00 € 2.889,70 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034861 Ajuntament de Gisclareny 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034862 Ajuntament de Cabrera de Mar 4.700,00 € 4.200,00 € 23.455,23 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034864 Ajuntament de Gavà 6.500,00 € 6.000,00 € 7.402,78 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034884 Ajuntament de Sitges 6.500,00 € 6.000,00 € 7.697,48 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034902 Ajuntament de Castellar del Vallès 6.500,00 € 6.000,00 € 6.658,12 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034905 Ajuntament de Navàs 5.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034923 Ajuntament de Sant Celoni 6.500,00 € 6.000,00 € 6.509,00 € 0,00 € 0,00 € 
S'accepta la justificació 
prèviament presentada 

2000034933 Ajuntament de Piera 6.500,00 € 6.000,00 € 5.279,00 € 721,00 € 1.221,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034935 Ajuntament de Cubelles 6.500,00 € 6.000,00 € 3.738,90 € 2.261,10 € 2.761,10 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034939 Ajuntament de Dosrius 5.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 500,00 € 
Presenten nova justificació 
amb reducció   

2000034942 Ajuntament de Canet de Mar 6.500,00 € 6.000,00 € 6.686,47 € 0,00 € 0,00 € 
S'accepta la justificació 
prèviament presentada 

2000034945 Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 5.500,00 € 5.000,00 € 6.080,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034949 Ajuntament de Badia del Vallès 6.500,00 € 6.000,00 € 6.957,50 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034964 Ajuntament de Llinars del Vallès 5.500,00 € 5.000,00 € 6.078,97 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034973 Ajuntament d'Arenys de Munt 5.500,00 € 5.000,00 € 6.596,82 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034978 
Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

5.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034980 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 5.500,00 € 5.000,00 € 8.196,30 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000034984 
Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

5.500,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 
No presenten al·legacions 
ni nova justificació 

2000034985 Ajuntament de Santpedor 5.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 
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2000035003 Ajuntament de Gironella 4.700,00 € 4.200,00 € 6.455,53 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000035004 Ajuntament de Canyelles 4.700,00 € 4.200,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 
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10. En base a les consideracions exposades, cal procedir a aprovar les revocacions 
definitives, a efectuar la liquidació dels ajuts no justificats i a sol·licitar el 
reintegrament dels imports avançats i no justificats, així com a acceptar les 
justificacions presentades durant el període d’audiència, de conformitat amb les 
previsions establertes als apartats 2, 3 i 5 de l’acord cinquè del dictamen de 
concessió. 

 
11. Tanmateix, cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per 

revocació i per renúncia que han estat incorporats com a romanent de crèdit a les 
aplicacions pressupostàries G/80200/34100/46280 i G/80200/34100/46880 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2021. 

 
12. Finalment, cal reajustar comptablement un import sobrant de 500 € relatiu a una 

renúncia de l’Ajuntament de Sora, acceptada pel seu import total (2.870 €), de la 
qual ja es va sol·licitar el reintegrament de la part que es va avançar (2.370 €), per 
Decret del president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la 
Diputació de Barcelona núm. 2901/21, de data 29 de març de 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 36 i 37 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2020 sobre revocació de recursos i audiència i tancament, respectivament. 
 
2. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat primer 3.5.d) de la Refosa 1/2020, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per 
Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, núm. 
7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021 i núm. 11936/21, de 28 
d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.21. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
“Dinamització de l’activitat física i l’esport local” en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020.  
 
Segon. ACCEPTAR les següents justificacions presentades durant el període 
d’audiència:
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2000034491 Consell Comarcal del Garraf 20/Y/279836 6.500,00 € 6.000,00 € 6.540,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034493 Consell Comarcal del Berguedà 20/Y/279837 6.500,00 € 6.000,00 € 6.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034513 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra 

20/Y/279845 4.700,00 € 4.200,00 € 1.343,10 € 2.856,90 € 3.356,90 € 

2000034521 Ajuntament de Calaf 20/Y/279992 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034546 Ajuntament de Sabadell 20/Y/279849 6.500,00 € 6.000,00 € 6.509,00 € 0,00 € 500,00 € 

2000034575 Ajuntament de Gurb 20/Y/280010 4.700,00 € 4.200,00 € 5.070,68 € 0,00 € 0,00 € 

2000034577 
Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

20/Y/280009 4.700,00 € 4.200,00 € 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034578 Ajuntament de Vallromanes 20/Y/280011 4.700,00 € 4.200,00 € 4.356,71 € 0,00 € 343,29 € 

2000034585 Ajuntament d'Aiguafreda 20/Y/280013 4.700,00 € 4.200,00 € 6.298,43 € 0,00 € 0,00 € 

2000034615 Ajuntament de Viladecans 20/Y/279859 6.500,00 € 6.000,00 € 7.824,28 € 0,00 € 0,00 € 

2000034628 
Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 

20/Y/280028 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034632 
Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora 

20/Y/280030 4.700,00 € 4.200,00 € 13.452,84 € 0,00 € 0,00 € 

2000034637 Ajuntament de Callús 20/Y/280032 4.700,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034640 Ajuntament de Bagà 20/Y/280033 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034642 Ajuntament d'Ullastrell 20/Y/280034 4.700,00 € 4.200,00 € 4.823,67 € 0,00 € 0,00 € 

2000034663 Ajuntament de Gualba 20/Y/280043 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034665 Ajuntament de Bellprat 20/Y/280151 2.870,00 € 2.370,00 € 3.753,40 € 0,00 € 0,00 € 

2000034676 
Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 

20/Y/280051 4.700,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034686 Ajuntament de Sagàs 20/Y/280139 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034703 
Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

20/Y/280068 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034705 Ajuntament de la Llacuna 20/Y/280069 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034707 Ajuntament d'Olvan 20/Y/280071 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034730 
Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja 

20/Y/280081 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034740 Ajuntament de Talamanca 20/Y/280124 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034742 Ajuntament de Rajadell 20/Y/280085 2.870,00 € 2.370,00 € 3.022,21 € 0,00 € 0,00 € 
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2000034751 Ajuntament del Brull 20/Y/280115 2.870,00 € 2.370,00 € 2.400,25 € 0,00 € 469,75 € 

2000034761 Ajuntament de Campins 20/Y/280090 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034782 Ajuntament de Tagamanent 20/Y/280103 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034811 Ajuntament de l'Espunyola 20/Y/280116 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034817 Ajuntament de Mura 20/Y/280120 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034838 Ajuntament de Viver i Serrateix 20/Y/280132 2.870,00 € 2.370,00 € 326,70 € 2.043,30 € 2.543,30 € 

2000034846 Ajuntament d'Orpí 20/Y/280140 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 

2000034856 Ajuntament de Granera 20/Y/280149 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034859 Ajuntament de Fígols 20/Y/280153 2.870,00 € 2.370,00 € 2.889,70 € 0,00 € 0,00 € 

2000034861 Ajuntament de Gisclareny 20/Y/280155 2.870,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034862 Ajuntament de Cabrera de Mar 20/Y/279977 4.700,00 € 4.200,00 € 23.455,23 € 0,00 € 0,00 € 

2000034864 Ajuntament de Gavà 20/Y/279864 6.500,00 € 6.000,00 € 7.402,78 € 0,00 € 0,00 € 

2000034884 Ajuntament de Sitges 20/Y/279876 6.500,00 € 6.000,00 € 7.697,48 € 0,00 € 0,00 € 

2000034902 
Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

20/Y/279884 6.500,00 € 6.000,00 € 6.658,12 € 0,00 € 0,00 € 

2000034905 Ajuntament de Navàs 20/Y/279967 5.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034923 Ajuntament de Sant Celoni 20/Y/279896 6.500,00 € 6.000,00 € 6.509,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034939 Ajuntament de Dosrius 20/Y/279971 5.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 500,00 € 

2000034942 Ajuntament de Canet de Mar 20/Y/279911 6.500,00 € 6.000,00 € 6.686,47 € 0,00 € 0,00 € 

2000034945 
Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

20/Y/279965 5.500,00 € 5.000,00 € 6.080,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034949 Ajuntament de Badia del Vallès 20/Y/279914 6.500,00 € 6.000,00 € 6.957,50 € 0,00 € 0,00 € 

2000034964 Ajuntament de Llinars del Vallès 20/Y/279927 5.500,00 € 5.000,00 € 6.078,97 € 0,00 € 0,00 € 

2000034973 Ajuntament d'Arenys de Munt 20/Y/279938 5.500,00 € 5.000,00 € 6.596,82 € 0,00 € 0,00 € 

2000034978 
Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

20/Y/279941 5.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000034980 
Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

20/Y/279944 5.500,00 € 5.000,00 € 8.196,30 € 0,00 € 0,00 € 

2000034985 Ajuntament de Santpedor 20/Y/279949 5.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000035003 Ajuntament de Gironella 20/Y/279975 4.700,00 € 4.200,00 € 6.455,53 € 0,00 € 0,00 € 

2000035004 Ajuntament de Canyelles 20/Y/279978 4.700,00 € 4.200,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Tercer. APROVAR les revocacions definitives dels ajuts concedits als ens locals que tot seguit es relacionen: 
 

Codi PMT Entitat Codi XGL 
Import 

concedit 

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
revocació 

Import 
ajustament 

Núm. 
Ajustament 

valor 

2000034507 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà 

20/Y/279843 4.700,00 € 4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 500 2103902405 

2000034513 
Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra 

20/Y/279845 4.700,00 € 4.200,00 € 1.343,10 € 2.856,90 € 3.356,90 € 500 2103902404 

2000034517 Ajuntament d'Olèrdola 20/Y/279989 4.700,00 € 4.200,00 € 2.007,70 € 2.192,30 € 2.692,30 € 500 2103902402 

2000034546 Ajuntament de Sabadell 20/Y/279849 6.500,00 € 6.000,00 € 6.509,00 € 0,00 € 500,00  € 500 2103902388 

2000034560 
Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat 

20/Y/280004 4.700,00 € 4.200,00 € 3.877,13 € 322,87 € 822,87 € 500 2103902382 

2000034562 
Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola 

20/Y/280006 4.700,00 € 4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 500 2103902400 

2000034578 Ajuntament de Vallromanes 20/Y/280011 4.700,00 € 4.200,00 € 4.356,71 € 0,00 € 343,29 € 343,29 2103902396 

2000034614 Ajuntament de Folgueroles 20/Y/280024 4.700,00 € 4.200,00 € 1.250,00 € 2.950,00 € 3.450,00 € 500 2103902380 

2000034672 
Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

20/Y/280049 4.700,00 € 4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 500 2103902395 

2000034675 Ajuntament de Capolat 20/Y/280145 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 500 2103902370 

2000034733 Ajuntament de Castellolí 20/Y/280082 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 500 2103902375 

2000034737 
Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès 

20/Y/280127 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 500 2103902392 

2000034746 Ajuntament d'Argençola 20/Y/280121 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 500 2103902369 

2000034751 Ajuntament del Brull 20/Y/280115 2.870,00 € 2.370,00 € 2.400,25 € 0,00 € 469,75 € 469,75 2103902399 

2000034754 Ajuntament dels Prats de Rei 20/Y/280088 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 500 2103902401 

2000034757 Ajuntament de Pontons 20/Y/280089 2.870,00 € 2.370,00 € 1.420,10 € 949,90 € 1.449,90 € 500 2103902385 

2000034760 Ajuntament de Rupit i Pruit 20/Y/280109 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 500 2103902387 

2000034767 
Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

20/Y/280092 2.870,00 € 2.370,00 € 2.617,56 € 0,00 € 252,44 € 252,44 2103902379 

2000034775 
Ajuntament de Castellfollit del 
Boix 

20/Y/280095 2.870,00 € 2.370,00 € 1.914,66 € 455,34 € 955,34 € 500 2103902374 

2000034792 Ajuntament de Montseny 20/Y/280101 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 500 2103902383 

2000034795 Ajuntament de Collsuspina 20/Y/280102 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 500 2103902376 

2000034797 Ajuntament de Tavèrnoles 20/Y/280104 2.870,00 € 2.370,00 € 1.468,34 € 901,66 € 1.401,66 € 500 2103902394 
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Codi PMT Entitat Codi XGL 
Import 

concedit 

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificació 

Import a 
reintegrar 

Import 
revocació 

Import 
ajustament 

Núm. 
Ajustament 

valor 

2000034806 Ajuntament de Malla 20/Y/280111 2.870,00 € 2.370,00 € 2.855,01 € 0,00 € 14,99 € 14,99 2103902381 

2000034815 Ajuntament de Rubió 20/Y/280118 2.870,00 € 2.370,00 € 1.397,30 € 972,70 € 1.472,70 € 500 2103902386 

2000034830 Ajuntament de Veciana 20/Y/280128 2.870,00 € 2.370,00 € 2.418,71 € 0,00 € 451,29 € 451,29 2103902397 

2000034837 
Ajuntament de Castellar del 
Riu 

20/Y/280128 2.870,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.870,00 € 500 2103902373 

2000034838 
Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

20/Y/280132 2.870,00 € 2.370,00 € 326,70 € 2.043,30 € 2.543,30 € 500 2103902398 

2000034840 
Ajuntament de Castellar de 
n'Hug 

20/Y/280134 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 500 2103902372 

2000034841 
Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera 

20/Y/280135 2.870,00 € 2.370,00 € 1.305,00 € 1.065,00 € 1.565,00 € 500 2103902390 

2000034846 Ajuntament d'Orpí 20/Y/280140 2.870,00 € 2.370,00 € 2.370,00 € 0,00 € 500,00 € 500 2103902403 

2000034857 
Ajuntament de Castell de 
l'Areny 

20/Y/280150 2.870,00 € 2.370,00 € 1.790,49 € 579,51 € 1.079,51 € 500 2103902371 

2000034933 Ajuntament de Piera 20/Y/279905 6.500,00 € 6.000,00 € 5.279,00 € 721,00 € 1.221,00 € 500 2103902384 

2000034935 Ajuntament de Cubelles 20/Y/279906 6.500,00 € 6.000,00 € 3.738,90 € 2.261,10 € 2.761,10 € 500 2103902377 

2000034939 Ajuntament de Dosrius 20/Y/279971 5.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 500,00 € 500 2103902378 

2000034984 
Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

20/Y/279948 5.500,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 500 2103902391 
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Quart. ACCEPTAR la renúncia que s’indica a continuació: 
 

Ens destinatari Codi XGL 
Import 

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
renúncia 

Sol·licitud 
reintegra
ment 

Import 
ajustament 

Núm. 
Ajustament 

valor 

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles 

20/Y/280056 4.700,00 € 4.200,00 €  4.700,00€  4.200,00 € 500,00€ 2103902389 

 
Cinquè. REGULARITZAR comptablement l’import sobrant de 500 € de la renúncia 
aprovada, segons s’indica en el punt dotzè expositiu, d’acord amb el següent quadre: 
 

Ens destinatari Codi XGL 
Import 
sobrant 
ajustament 

Núm. Ajustament 
valor 

Ajuntament de Sora 20/Y/280123 500,00 € 2103902393 

 
Sisè. AJUSTAR comptablement la despesa a les aplicacions del pressupost vigent, 
com a conseqüència de les renúncies i revocacions aprovades en els acords anteriors: 
 
REDUIR la despesa disposada en la quantia total de disset mil cinc-cents treta-un 
euros amb setanta-sis cèntims (17.531,76 €) a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu següents: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34100/46280 16.531,76 € 

G/80200/34100/46880 1.000,00 € 

 

REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total disset mil cinc-cents 
treta-un euros amb setanta-sis cèntims (17.531,76 €), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen; tot condicionant-ho a 
la regularització comptable aprovada en el present acord. 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/80200/34100/46280 16.531,76 € 

G/80200/34100/46880 1.000,00 € 

 
Setè. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats degudament 
relacionats als acords tercer i quart precedents, mitjançant ingrés o transferència 
bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: ES33 0182 6035 
44 0201609428 (BBVA) o al compte de la Diputació de Barcelona amb número IBAN: 
ES09 2100 3000 16 2500040345 (Caixabank), en els següents terminis establerts a 
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària: 
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 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data 
de la seva recepció fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat dia hàbil següent. 

 Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 
data de la seva recepció fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat dia hàbil següent. 

 
Transcorreguts aquests terminis sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de 
Barcelona compensarà d’ofici l’import esmentat, si escau. 
 
Vuitè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats, d’acord amb l’article 37.4 
del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, que per als fons 
de prestació, estableix que els actes de liquidació s’han de notificar a tots els 
destinataris.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 
 
 
 
 


