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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2021 
 
El 23 de desembre de 2021, a les 8 hores i 45 minuts, es reuneix 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 del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), de 
la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), de la 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora 
Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora 
Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-
CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), 
senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyores Neus Munté i Fernández (JUNTS), 
Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot 
següents: senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Celestino Corbacho 
Chaves (Cs) i senyora 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 tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda 
(JUNTS), la diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG) i els diputats senyors Josep 
Tarín i Canales (JUNTS) i Xavier Garcia Albiol (PP) 
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies 
interpersonals disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de 
la sessió de forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a 
distància i per mitjans electrònics.  
 
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 9 de desembre de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 2021/0023697). 
 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació de 
Barcelona, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 4848/2020, de 24 de 
novembre, en el recurs contenciós administratiu núm. 142/2018, interposat per la 
Diputació de Barcelona contra l’Oficina Española de Patentes y Marcas, en 
acordar desestimar la demanda promoguda per la Diputació per la concessió de 
la marca “XARXAOBERTA DE CATALUNYA”, amb número 3657392, en les 
classes 9 i 38, a la mercantil MEDIAPRODUCCION, SLU. (Exp. núm. 
2018/0010339). 

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

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 308/2020, de 9 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 123/2020-C, interposat per 
LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y REASEGUROS, SA i el senyor XXX, 
en acordar desestimar la demanda promoguda pels recurrents contra el Decret 
de la Presidència, de 24 de juliol de 2020, que desestimà la reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera B-510, a l’altura del PK 
1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa d’unes pedres a la calçada 
(Exp. núm. 2020/15076).  

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3762/2021, de data 20 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 53/2020-A, interposat pels 
senyors XXX i XXX contra el Decret de la Presidència núm. 11072, de 8 
d’octubre de 2019, de desestimació de la reclamació formulada pels danys físics 
i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 31 d’agost de 2018, al PK 
5+800 de la carretera BV-4316, dins el terme municipal de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, quan la seva motocicleta va relliscar per la presència de sorra a la 
calçada (Exp. núm. 2020/0016314). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3883/2021, de data 22 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 231/2020, interposat per 
VIARIATO SEGURIDAD, SL contra el Decret núm. 5972/2020, de 23 de juny, de 
la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
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Interns, que resolgué penalitzar la dita empresa per un incompliment molt greu i 
dos incompliments greus del plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, motivats per no facilitar material (armilles de protecció) als treballadors 
i per no garantir el manteniment dels mitjans tècnics en la prestació del servei de 
vigilància contractat (Exp. núm. 2021/0000927). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3711/2021, de data 16 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 222/2020-B, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005743) 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3770/2021, de data 20 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 199/2020-F, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0005200) 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3884/2021, de data 22 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 348/2020-A, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0000874).  

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3893/2021, de data 22 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 349/2020-A, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0002670). 
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11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3877/2021, de data 22 d’abril 
de 2021, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 46/2021-A, interposat pel 
senyor XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular 
de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004007). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4247/2021, de data 29 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 61/2021-V, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà la petició de la sol·licitant, formulada el 3 de juliol de 2020, en la qual 
interessava la declaració de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa. (Exp. 
núm. 2021/0007696) 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4381/2021, de data 4 de maig, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 132/2021-J, interposat 
pel senyor XXX contra el Decret de 28 de gener de 2021 que desestimà el recurs 
de reposició formulat contra el Decret de la Presidència delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, de 13 de març de 2020, que, per la seva 
banda, denegava la sol·licitud d’autorització d’obres per a la construcció d'una 
estructura en zona de domini públic de la carretera BV-1415, al terme municipal 
de Barcelona -Expedient 2020/419 (Exp. núm. 2021/0007552) 

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

Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087). 

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

liquidació definitiva del Programa sectorial per a la millora de camins municipals, 
per un import total d’1.286.716,06 € (Exp. núm. 2020/0009864). 

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

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d’ajuts per a 
emergències municipals, amb terminis de justificació fins el 30 de maig de 2021 i 
fins el 31 de març de 2021 (Exp. núm. 2020/0001571). 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
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Locals de l’any 2019 amb termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i fins 
el 30 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2018/0016349).  

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

requeriment efectuat per l’Ajuntament de Castellterçol contra la liquidació 
definitiva dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 31 
de març de 2021 i fins el 15 de novembre de 2020 (Exp. núm. 2019/0015078). 

 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 

formularis de justificació i aprovar un nou formulari de justificació per a la 
modalitat d’execució per encàrrec, del Programa específic Treball, Talent i 
Tecnologia, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 (Exp. núm. 2020/0015535). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
20. GIRONELLA.- 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 Gironella, 
per a l'actuació local “Reforma enllumenat públic de Gironella. Fase II.B”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021400). 

 
21. SANT PERE DE TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, per a finançar l'actuació local “Ampliació 
Institut escola Josep Maria Xandri”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0021997). 

 
22. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 171.000 €, a 
l'Ajuntament de Vallromanes, per a finançar l'actuació local “Obres diverses”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021008). 

 
23. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 29.000 €, a l'Ajuntament 
de Vallromanes, per a finançar l'actuació local “Adquisició mobiliari”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0021009). 

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

la renúncia d’un crèdit de Caixa, d’import 79.000 €, atorgat a l’Ajuntament de la 
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Garriga, per a finançar l’actuació local “Reforma Parc dels Pinetons” (Exp. núm. 
2020/0011714). 

 
25. POBLA DE LILLET, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la renúncia d’un crèdit de Caixa, d’import 26.780,16 €, atorgat a 
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, per a finançar l’actuació local “Adequació de 
les captacions aigua potable” (Exp. núm. 2020/0013670). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus d’interès 

a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per al 
Programa de Crèdit Local any 2022 (Exp. núm. 2021/23144).  

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució de la 

convocatòria de l’Acció Concertada per a entitats financeres al Programa de 
Crèdit Local 2022-2023 (Exp. núm. 2021/0011693). 

 
28. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 66.224,73 €, 
a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018981).  

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gabinet d’Innovació Digital 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’adaptació de les condicions d’accés al recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a 
la transformació digital” (Exp. núm. 2021/0022270).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

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

revocació inicial del recurs “Redacció del projecte executiu per al tractament de 
vegetació en parcel·les públiques” 20/y/290158 de l’actuació Can Amat de 
l’Ajuntament d’Ullastrell, concedit en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/7616). 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

projecte constructiu “Barreres de seguretat 2022” (Exp. núm. 2021/22395). 
 

32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
projecte constructiu “Sistema de protecció de motoristes. Any 2022” (Exp. núm. 
2021/22399). 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i 
secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de 
Barcelona, per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics 
dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per import de 
40.000 €, durant l’any 2022 (Exp. núm. 2021/0021842). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Material inventariable i noves 
tecnologies d’equipaments esportius”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/19948).  

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits 
municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/10103).  

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

pròrroga, des de l'1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022, del 
Programa "Targeta moneder d’impacte social", destinat als ens locals, consorcis 
locals i entitats privades de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts 
d'alimentació d'urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 
2018/5184). 
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar, a 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, la concessió del recurs "Exposició per a la 
prevenció del consum de drogues: "Controles?", en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 2019/7000). 

 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de la dotzena edició del 
"Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela", corresponent a l'any 2022 (Exp. núm. 
2021/0022365).  

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament extraordinari per lluitar 
contra l'exclusió social d'infants i adolescents”, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0010875).  

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament extraordinari per al reforç 
dels professionals dels serveis socials bàsics", del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0010876). 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Abordatge integral de les violències 
masclistes", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, per un 
import de 132.512,38 € (Exp. núm. 2020/10263). 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls d'agents d'acció comunitària a 
l'espai públic", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, per un 
import de 223.490 € (Exp. núm. 2020/10261). 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls i consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, 
per un import de 10.687, 50 € (Exp. núm. 2019/0019888). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de desembre de 2021.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 9 de desembre de 2021, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0023697).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes 
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al 
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. 
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En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 

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

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió 
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de 
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de 
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 
d’abril de 2020–, per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020, 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 26 de novembre de 2020 (acord núm. 581/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21), per la Junta de 
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 
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(acord núm. 659/21), per la Junta de Govern en sessió de 25 de novembre de 2021 
(acord núm. 693/21) i per la Junta de Govern en sessió de 9 de desembre de 2021 
(AJG 710/21). 
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, es considera 
necessari designar una representació suplent en el Consell de la Formació 
Professional de Mataró, així com modificar la representació suplent dels Consells de 
la Formació Professional de Rubí i Terrassa. 
 
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 els ens i en els 
termes següents: 
 
A).- Consell de la Formació Professional de Mataró 
 
1.- Designar el Sr. Antoni Pérez Rodríguez com a vocal suplent de la Sra. 
Francesca Alaminos Escoz en el Consell de la Formació Professional de Mataró. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació Professional de Mataró 
resta de la manera següent: 
 

Únic.- Les persones, titular i suplent, que es proposen a l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb l’art. 8.1 del Reglament de funcionament 
del Consell, i a proposta del Diputat/ada Delegat/ada d’Educació, per representar 
la Diputació de Barcelona com a vocals en el Consell de la Formació 
Professional de Mataró són: 
 
- Titular: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis d’Educació, 
adscrita a l’Àrea d'Educació, Esports i Joventut. 
- Suplent: Sr. Antoni Pérez Rodríguez, Cap del Servei de Suport Municipal, 
adscrit l’Àrea d'Educació, Esports i Joventut. 
 

B).- Consell de la Formació Professional de Rubí 
 
1.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Neus Gómez Mataran, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 25 de novembre de 2021 (AJG 
693/21), com a representant suplent de la Sra. Francesca Alaminos Escoz en el 
Plenari i en la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de 
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Rubí, i designar la Sra. Maria del Mar Viura Oriol per substituir-la en aquesta 
representació suplent. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació 
Professional de Rubí resta de la manera següent: 
 

Únic.- Les persones proposades a la Presidència del Consell, d’acord amb l’art. 7 
dels Estatuts, per representar a la Diputació de Barcelona en el òrgans de 
govern del Consell de la Formació Professional de Rubí, les quals poden tenir o 
no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 8.i) i 11.d) i e) dels 
Estatuts del Consell, dels àmbits d’Educació i de Promoció Econòmica, són: 
 
a) Plenari (art. 8 estatuts) 
1. Titular Educació: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis 
d’Educació. 
S.1 Suplent Educació: Sra. Maria del Mar Viura Oriol, Cap de la Secció de 
Programes Educatius, del Servei de Suport Municipal. 
 
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball. 

 
b) Comissió Permanent (art. 11 estatuts) 
1. Titular Educació: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis 
d’Educació. 
S. 1 Suplent Educació: Sra. Maria del Mar Viura Oriol, Cap de la Secció de 
Programes Educatius, del Servei de Suport Municipal. 
 
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball. 
 

C).- Consell de la Formació Professional de Terrassa  
 
1.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Neus Gómez Mataran, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 25 de novembre de 2021 (AJG 
693/21), com a representant suplent de la Sra. Francesca Alaminos Escoz en la 
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Terrassa i 
designar la Sra. Sara Maroto Sales per substituir-la en aquesta representació 
suplent. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació Professional de Terrassa 
resta de la manera següent: 
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Únic.- Les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona en el 
òrgans de govern del Consell de la Formació Professional de Terrassa, les 
quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 5 i 8 
del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell, dels àmbits 
d’Educació i de Promoció Econòmica, són: 

 
a) Plenari (art. 5 Reglament) 
- Titular: Sr. Josep Monràs Galindo, President de l'Àrea d'Educació, Esports i 
Joventut. 
- Suplent: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis d’Educació. 

 
b) Comissió Permanent (art. 8 Reglament) 
1. Titular Educació: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis 
d’Educació. 
S.1 Suplent Educació: Sra. Sara Maroto Sales, Cap de la Unitat d’Orientació 
Educativa, de la Secció de Programes Educatius, del Servei de Suport 
Municipal. 
 
2.- Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 
S.2 Suplent: Sra. Cristina Pardo Miguel, Cap del Servei de Mercat de Treball. 

 
SEGON. 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.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació 
de Barcelona, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 4848/2020, 
de 24 de novembre, en el recurs contenciós administratiu núm. 142/2018, 
interposat per la Diputació de Barcelona contra l’Oficina Española de Patentes y 
Marcas, en acordar desestimar la demanda promoguda per la Diputació per la 
concessió de la marca “XARXAOBERTA DE CATALUNYA”, amb número 
3657392, en les classes 9 i 38, a la mercantil MEDIAPRODUCCION, SLU. (Exp. 
núm. 2018/0010339).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“La Secció Cinquena de la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, per Sentència núm. 4848/2020, de 24 de novembre, recaiguda 
en el recurs contenciós administratiu núm. 142/2018, ha desestimat la demanda 
promoguda per la Diputació de Barcelona contra l’Oficina Española de Patentes y 
Marcas. 
 
Aquest recurs es va formular per a la concessió de la marca “XARXAOBERTA DE 
CATALUNYA”, amb número 3657392, en les classes 9 i 38, a la mercantil 
MEDIAPRODUCCION, SLU una marca en clara competència amb els serveis que 
ofereix la Xarxa Audiovisual Local, ja que la classe 38 sota l’epígraf de 
telecomunicacions, comprèn els serveis que permeten la comunicació, per mitjans 
sensorials, entre dos o més persones, en particular: la conversació entre dues 
persones, la transmissió de missatges entre dues persones; la comunicació oral o 
visual (ràdio i televisió), en definitiva els serveis que consisteixen principalment en la 
difusió de programes radiofònics o de televisió. 
 
La Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que ha dictat la Sentència núm. 4848/2020, el dia 24 de 
novembre, desestimant la demanda de la Diputació perquè entén:  
 

“Que no existe del examen de las mismas semejanza fonética y conceptual 
alguna”, sense tenir en compte que ambdues marques XARXAOBERTA de Catalunya 
/ LA XARXA, el vocable dominant indiscutiblement és XARXA. 
 
“Que no existe del examen de las mismas semejanza fonética y conceptual 
alguna, pues gráficamente el diseño de la solicitada es distinto”, sense tenir en 
compte que la suposada falta de similitud gràfica mai pot justificar la suposada falta de 
similitud fonètica i conceptual com es pretén. A més a més de venir caracteritzades per 
una cal·ligrafia molt similar i unes figures circulars també molt semblants. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), modificat per 
Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 
de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma de la Secció 
Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya núm. 4848/2020, el dia 24 de novembre, recaiguda en el recurs ordinari 
núm. 142/2018, desfavorable als interessos de la Diputació, que desestima la 
demanda promoguda per a la concessió de la marca “XARXAOBERTA DE 
CATALUNYA”, amb número 3657392, en les classes 9 i 38, a la mercantil 
MEDIAPRODUCCION, SLU. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 308/2020, de 9 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 123/2020-C, interposat per 
LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y REASEGUROS, SA i el senyor XXX, en 
acordar desestimar la demanda promoguda pels recurrents contra el Decret de 
la Presidència, de 24 de juliol de 2020, que desestimà la reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera B-510, a l’altura del PK 1,5, 
dins del terme municipal de Dosrius, a causa d’unes pedres a la calçada (Exp. 
núm. 2020/15076).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, per Sentència núm. 
308/2020 de 9 de desembre, recaiguda en el procediment abreujat núm. 123/2020-C, 
ha desestimat la demanda promoguda per LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i pel senyor XXX, contra el Decret de Presidència de 24 de juliol 
de 2020, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la 
carretera B-510, a l’altura del PK 1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa 
d’unes pedres a la calçada. 
 
Els reclamants interessaven una indemnització de 8.464,35 euros, pels danys 
materials del vehicle, a conseqüència del mal funcionament del servei públic inherent a 
la gestió de la carretera B-510 per part de la Diputació de Barcelona, de la qual és 
titular, per considerar que aquesta no ha adoptat les mesures de manteniment i 
conservació pertinents, i de manca de senyalització de la carretera. 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha desestimat la demanda, 
dicta una sentència favorable als interessos de la Diputació de Barcelona i imposa a 
LIBERTY SEGUROS i al senyor XXX unes costes processals en un màxim de 200 
euros ja que entén que no hi ha nexe causal entre els danys soferts per la reclamant i 
el servei públic de manteniment de carretera de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), modificat per 
Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 
de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 308/2020, de 9 de desembre, recaiguda en 
el procediment abreujat núm.123/2020-C, favorable per als interessos de la Diputació, 
que desestima la demanda promoguda per LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i el senyor XXX contra el Decret de Presidència de 24 de juliol de 
2020, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera 
B-510, a l’altura del PK 1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa d’unes 
pedres a la calçada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3762/2021, de data 20 d’abril, 
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 53/2020-A, interposat pels 
senyors XXX i XXX contra el Decret de la Presidència núm. 11072, de 8 d’octubre 
de 2019, de desestimació de la reclamació formulada pels danys físics i 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 31 d’agost de 2018, al PK 
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5+800 de la carretera BV-4316, dins el terme municipal de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, quan la seva motocicleta va relliscar per la presència de sorra a la 
calçada (Exp. núm. 2020/0016314).- La Junta resta assabentada del present Decret, 
que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, a l’acte de la vista del procediment 
abreujat núm. 53/2020-A, interposat pels senyors XXX i XXX, contra el Decret de la 
Presidència núm. 11072, de 8 d’octubre de 2019, de desestimació de la reclamació 
formulada pels danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 31 
d’agost de 2018, al PK 5+800 de la carretera BV-4316, dins el terme municipal de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, quan la seva motocicleta va relliscar per la presència de 
sorra a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) de l’informe de la Gerència de Serveis d’Infraestructures i Mobilitat de la 
corporació es desprèn que la Diputació de Barcelona porta a terme un exhaustiu 
protocol de manteniment de les vies de les quals és titular, que es tracta d’un cas 
puntual i imprevisible, i que la corporació no va tenir coneixement de la seva existència 
amb anterioritat a l’accident; b) també queda acreditat que els Mossos d’Esquadra es 
van fer càrrec de la situació i els serveis de manteniment van procedir a netejar-la dins 
els terminis establerts pel protocol; per tant no se li pot fer responsable de la manca 
d’actuació si no n’ha tingut coneixement prèviament. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 53/2020-A, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, 
interposat pels senyors XXX i XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 11072, de 
8 d’octubre de 2019, de desestimació de la reclamació formulada pels danys físics i 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 31 d’agost de 2018, al PK 5+800 
de la carretera BV-4316, dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer, quan 
la seva motocicleta va relliscar per la presència de sorra a la calçada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3883/2021, de data 22 d’abril, 
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 231/2020, interposat per 
VIARIATO SEGURIDAD, SL contra el Decret núm. 5972/2020, de 23 de juny, de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que resolgué penalitzar la dita empresa per un incompliment molt greu i dos 
incompliments greus del plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, motivats per no facilitar material (armilles de protecció) als 
treballadors i per no garantir el manteniment dels mitjans tècnics en la prestació 
del servei de vigilància contractat (Exp. núm. 2021/0000927).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 16 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 231/2020, procediment 
abreujat, interposat per VIRIATO SEGURIDAD, SL, contra el Decret núm. 5972, de 23 
de juny de 2020, de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que resol penalitzar-la per un incompliment molt greu i dos 
incompliments greus del plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
motivats per no facilitar material (armilles de protecció) als treballadors i per no garantir 
el manteniment dels mitjans tècnics en la prestació del servei de vigilància contractat. 
 

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

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 231/2020, procediment abreujat, 
interposat per VIRIATO SEGURIDAD, SL, contra el Decret núm. 5972, de 23 de juny 
de 2020, de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona, que resol penalitzar-la per un incompliment molt greu i dos incompliments 
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greus del plec de clàusules administratives particulars del contracte, motivats per no 
facilitar material (armilles de protecció) als treballadors i per no garantir el manteniment 
dels mitjans tècnics en la prestació del servei de vigilància contractat. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3711/2021, de data 16 d’abril, 
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 222/2020-B, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005743).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici d’1 de març 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 222/2020-B, procediment abreujat, 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les peticions dels sol·licitants 
de ser nomenats funcionaris de carrera i titulars de les places que ocupen. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 222/2020-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les peticions 
dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de carrera i titulars de les places que 
ocupen. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3770/2021, de data 20 d’abril, 
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 199/2020-F, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre 
de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0005200).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 26 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 199/2020-F, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les peticions 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 199/2020-F, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
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Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3884/2021, de data 22 d’abril, 
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 348/2020-A, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre 
de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0000874).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 21 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 348/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 348/2020-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3893/2021, de data 22 
d’abril, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 349/2020-A, interposat pel 
senyor XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el 
recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, 
per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0002670).- La 
Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 26 de 
gener de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 349/2020-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 349/2020-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
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Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3877/2021, de data 22 
d’abril de 2021, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 46/2021-A, 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i 
titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004007).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 17 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 46/2021-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 46/2021-A, procediment abreujat, 
interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4247/2021, de data 29 
d’abril, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 61/2021-V, interposat per 
la senyora XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà la petició de la sol·licitant, formulada el 3 de juliol de 2020, en la qual 
interessava la declaració de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa. (Exp. 
núm. 2021/0007696).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici de 26 de març 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 61/2021-V, procediment abreujat, interposat 
per la senyora XXX contra el decret de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona 
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que desestima la petició de la sol·licitant formulada en 3 de juliol de 2020 en la qual 
interessava la declaració de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 61/2021-V, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra el decret de 6 d’octubre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de la sol·licitant formulada en 3 de 
juliol de 2020 en la qual interessava la declaració de fixesa respecte de la darrera 
plaça que ocupa. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4381/2021, de data 4 de 
maig, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 132/2021-J, 
interposat pel senyor XXX contra el Decret de 28 de gener de 2021 que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra el Decret de la Presidència 
delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, de 13 de març de 2020, 
que, per la seva banda, denegava la sol·licitud d’autorització d’obres per a la 
construcció d'una estructura en zona de domini públic de la carretera BV-1415, 
al terme municipal de Barcelona -Expedient 2020/419 (Exp. núm. 2021/0007552).- 
La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 14 d’abril 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 132/2021-J, procediment ordinari, interposat 
pel senyor XXX, contra el Decret de 28 de gener de 2021 que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de la Presidència delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, de 13 de març de 2020, que per la seva banda, 
denegava la sol·licitud d’autorització d’obres per a la construcció d'una estructura en 
zona de domini públic de la carretera BV-1415, al terme municipal de Barcelona 
(Expedient 2020/419). 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 132/2021-J, procediment 
ordinari, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 28 de gener de 2021 que 
desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de la Presidència delegada 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, de 13 de març de 2020, que per la seva 
banda, denegava la sol·licitud d’autorització d’obres per a la construcció d'una 
estructura en zona de domini públic de la carretera BV-1415, al terme municipal de 
Barcelona (Expedient 2020/419). 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, actualitzar el 
Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087).- 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, mitjançant l’acord núm. 12/21, de 

28 de gener, va aprovar el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, com a únic instrument d’abast corporatiu que, de forma unitària i de 
conformitat amb el principi de transparència, inclou, sota criteris comuns, l’oferta 
que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals de la província.  
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2. El Catàleg de serveis 2021-2023 es configura com un catàleg continu que inclou un 

inventari integral de recursos per als anys 2021, 2022 i 2023 per tal de facilitar la 
planificació dels governs locals. Tot i aquesta vocació d’estabilitat, també és un 
instrument flexible que permet actualitzacions amb la finalitat de garantir tant la 
qualitat dels serveis i de les activitats prestades com l’adequació de l’oferta a les 
necessitats canviants del territori. 

 
3. Així doncs, sota el principi de millora contínua, i fruit de la revisió del Catàleg 2021-

2023 efectuada d’acord amb els criteris establerts en la Taula per a la Millora de la 
Cooperació Local, escau fer-ne una actualització. 

 
4. Destaquen, del Catàleg 2021-2023 actualitzat, les dades següents: 
 

a. El Catàleg oferirà un total 360 recursos (162 tècnics, 112 econòmics i 86 
materials), dels quals 309 formen part del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2021-2023. 

 

 
 

b. Trenta-un centres gestors prestaran recursos a través del Catàleg, la qual cosa 
reforça el caràcter corporatiu d’aquest instrument. 

Tipus i classe Recursos % total

Recurs tècnic 162 45%

Redacció de plans, projectes i informes 132 36,7%

Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa 15 4,2%

Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques 15 4,2%

Recurs econòmic 112 31%

Ajut econòmic 92 25,6%

Fons de prestació 20 5,6%

Recurs material 86 24%

Realització de serveis i activitats 73 20,3%

Provisió de béns, equips i subministraments 12 3,3%

Gestió directa per encàrrec de l'ens 1 0,3%

Total Catàleg 2021-2023: anualitat 2022 360 100%
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Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) el 19 de desembre de 2019, modificat pels Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6 de maig de 2021), núm. 5574/21, 
de 27 de maig (BOPB de 31 de maig de 2021), núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB 
de 16 de juliol de 2021) i núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre de 
2021), atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar el Catàleg de serveis 
i el seu règim. 
 

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

ACORDS 
 
Primer. ACTUALITZAR el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, 
el qual comprèn els recursos que s’inclouen en l’Annex 1 d’aquest dictamen. 
 
Segon. PUBLICAR el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona 
actualitzat a la Seu Electrònica corporativa, en el lloc: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/cataleg2021_2023/default.asp. 
 
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present acte.” 
 

Centre gestor Recursos Centre gestor Recursos

Gerència de Serveis Socials 28 GS Infraestructures Viàries i Mobilitat 7

GS Igualtat i Ciutadania 27 GS Biblioteques 6

GS Habitatge, Urbanisme i Activitats 26 Direcció Serveis de Formació 5

GS Esports 25 Gabinet d'Innovació Digital 5

GS Cultura 24 GS Turisme 5

GS Medi Ambient 24 GS Espais Naturals 5

GS Promoció Econòmica i Ocupació 24 Oficina Pla Jove 5

GS Salut Pública i Consum 21 Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag 5

GS Assistència al Govern Local 18 Secretaria General 5

GS Educació 16 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 4

GS Equipaments, Infr. Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 16 Direcció de Serveis de Formació 2

Direcció Relacions Internacionals 13 Gabinet Premsa i Comunicació 2

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 11 Gabinet Prevenció i Seguretat 2

Servei d'Assistència Econòmico-Financera 11 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 1

Servei d'Agenda 2030 i Participació 9 Direcció Serveis Suport Coordinació General 1

GS Comerç 7 Total Catàleg 2021-2023: anualitat 2022 360
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Documents vinculats  
 
Catàleg(64118d8be483aea8600b)  
Perfil  Signatari  Data signatura  
Responsable directiu Servei Promotor Maria Isabel Balbas Garrido (TCAT) 10/12/2021, 11:03 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa sectorial per a la millora de camins 
municipals, per un import total d’1.286.716,06 € (Exp. núm. 2020/0009864).- 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 25 de juny 

de 2020, el Programa sectorial per la millora de camins municipals (AJG 265/20). 
A l’acte esmentat es va aprovar també la relació individualitzada dels ajuts a 
concedir a cada ens local, per una quantia total de deu milions d’euros, de la qual 
cinc milions va ser a càrrec del pressupost de l’any 2020 i els restants cinc milions 
a càrrec del pressupost de l’any 2021. 

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

ajuntaments de la província de menys de 20.000 habitants per tal que aquests 
puguin realitzar obres de millora dels camins municipals d’ús públic. 

 

3. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del programa és la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals. 

 
4. D’acord amb l’article 14 del règim del programa, l’execució de les actuacions 

objecte d’ajut incloïa el període del 14 de març de 2020 fins al 30 de juny de 2021. 
Per la seva part, l’article 15 estableix que la justificació de l’import periodificat en 
l’anualitat 2020 començava l’1 de gener de 2021 i finalitzava el 31 de març de 
2021, mentre que el de l’import periodificat en l’anualitat 2021 començava l’1 de 
gener de 2021 i finalitzava el 30 de setembre de 2021. 

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

de la Diputació de Barcelona núm. 10996/21, de 8 d’octubre. La notificació 
d’aquesta liquidació es va efectuar el 13 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 estimessin pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació dels ajuts. El període d’audiència va finalitzar el 4 de 
novembre de 2021. 
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6. Un cop transcorregut aquest període d’audiència, cal resoldre les al·legacions i 

sol·licituds que s’han presentat i aprovar la liquidació definitiva. 
 
7. A aquest efecte, el Servei Jurídico-Administratiu de l’Àrea d’Infraestructures i 

Espais Naturals ha emès un informe en data 23 de novembre de 2021, que 
s’incorpora a l’expedient, en què s’especifiquen els ajuts que han estat objecte de 
renúncia i els que s’han de revocar, i que es recullen a l’acord quart. 

 
8. El mateix Servei Jurídico-Administratiu ha emès un segon informe, en data 7 de 

desembre de 2021, que conté una proposta de resolució de les al·legacions i 
sol·licituds presentades, les quals es poden agrupar en sol·licituds d’ampliació del 
termini d’execució, justificacions presentades un cop transcorregut el període 
d’audiència i actuacions executades incomplint la periodificació aprovada. 
L’informe es transcriu a continuació: 

 
“Proposta resolució al·legacions i/o sol·licituds presentades pels ens en el marc del 
Programa sectorial per la millora de camins municipals. 
 
Ajuntament d’Avinyò, Codi XGL 20/X/291505. 
 
De conformitat amb l’article 20. Ampliació de terminis, del règim regulador del Programa 
sectorial per la millora de camins municipals 2020-2021: 
 
“Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts concedits són improrrogables”, per tant, 
s’han de desestimar les al·legacions presentades relatives a la sol·licitud d’acceptació de la 
justificació i abonament de la subvenció pendent, al·legant els motius de l’execució fora de 
termini. 
 
Ajuntament de Balsareny, Codi XGL 20/X/291500. 
 
El període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de 
la resolució de l’aprovació de la liquidació provisional, per tal que els ens destinataris 
presentessin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent, va concloure el 4 
de novembre de 2021. 
 
L’Ajuntament presentà la justificació en data 11 de novembre de 2021, és per aquest motiu 
que s’ha de desestimar. 
 
Ajuntament de Gualba, Codi XGL 20/X/291428. 
 
De conformitat amb l’article 20. Ampliació de terminis, del règim regulador del Programa 
sectorial per la millora de camins municipals 2020-2021: 
 
“Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts concedits són improrrogables”, per tant, 
s’han de desestimar les al·legacions presentades relatives al termini d’execució de 
l’actuació. 
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Ajuntament de Marganell, Codi XGL 20/X/291400. 
 
De conformitat amb l’article 15. Terminis i procediment de justificació, del règim regulador 
del Programa sectorial per la millora de camins municipals 2020-2021, l’apartat segon de 
l’esmentat article estableix que: 
 
“Els períodes de justificació de l’import periodificat l’anualitat 2020 són: 
 
a. S’estableix una justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020. 
b. El període de justificació final comença l’1 de gener de 2021 i finalitza el 31 de març de 

2021 (...).” 
 
Al tractar-se d’un ajut pluriennal, l’anualitat pressupostària determina l’anualitat d’execució 
de les actuacions subvencionades. És a dir, l’import periodificat el 2020 l’Ajuntament l’havia 
d’executar el 2020 i l’import periodificat el 2021 l’havia d’executar el 2021. 
 
Aquest criteri es confirma en el moment en què es fixa que, per l’import periodificat l’any 
2020, el període de justificació abasta de l’1 de gener a 31 de març de 2021 i, per tant, una 
vegada finalitzada “l’execució 2020”. 
 
No ha estat el cas de l’Ajuntament, el qual ha executat la despesa corresponent a l’anualitat 
2020 durant el mes de juny de 2021, per un import de 18.630,88 euros. Per l’anualitat 2021 
ha executat despesa per un import de 24.772,00 euros, renunciant al saldo existent. 
 
Per tot l’exposat, s’ha de desestimar la sol·licitud presentada per l’ens relativa a acceptar la 
documentació presentada per a la justificació dels ajuts concedits dins el programa sectorial 
de millora de camins municipals, per l’anualitat 2020, en considerar que aquesta despesa 
s’ha executat fora de termini. 
 
Ajuntament d’Olivella, Codi XGL 20/X/291377. 
 
El període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de 
la resolució de l’aprovació de la liquidació provisional, per tal que els ens destinataris 
presentessin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent, va concloure el 4 
de novembre de 2021. 
 
L’ajuntament presentà la justificació en data 18 de novembre de 2021, és per aquest motiu 
que s’ha de desestimar. 
 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, Codi XGL 20/X/291346. 
 
De conformitat amb l’article 20. Ampliació de terminis, del règim regulador del Programa 
sectorial per la millora de camins municipals 2020-2021: 
 
“Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts concedits són improrrogables”, per tant, 
s’han de desestimar les al·legacions presentades relatives al termini d’execució de 
l’actuació. 
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Sant Salvador de Guardiola, Codi XGL 20/X/291308. 
 
El període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de 
la resolució de l’aprovació de la liquidació provisional, per tal que els ens destinataris 
presentessin la justificació pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent, va concloure el 4 
de novembre de 2021. 
 
L’ajuntament presentà la justificació en data 15 de novembre de 2021, fora del termini 
establert pel període d’audiència. 
 
Ajuntament d’Ullastrell, Codi XGL 20/X/291269. 
 
De conformitat amb l’article 15. Terminis i procediment de justificació, del règim regulador 
del Programa sectorial per la millora de camins municipals 2020-2021, l’apartat segon de 
l’esmentat article estableix que:  
 
“Els períodes de justificació de l’import periodificat l’anualitat 2020 són: 
 
a. S’estableix una justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020. 
b. El període de justificació final comença l’1 de gener de 2021 i finalitza el 31 de març de 

2021.” 
 
Al tractar-se d’un ajut pluriennal, l’anualitat pressupostària determina l’anualitat d’execució 
de les actuacions subvencionades. És a dir, l’import periodificat el 2020 l’Ajuntament l’havia 
d’executar el 2020 i l’import periodificat el 2021 l’havia d’executar el 2021. 
 
Aquest criteri es confirma en el moment en què es fixa que, per l’import periodificat l’any 
2020, el període de justificació abasta de l’1 de gener a 31 de març de 2021 i, per tant, una 
vegada finalitzada “l’execució 2020”. 
 
No ha estat el cas de l’Ajuntament, el qual ha justificat despesa corresponent a l’anualitat 
2020 per un import de 7.642,97 euros. Per l’anualitat 2021 ha executat despesa per un 
import de 16.209,11 euros, renunciant al saldo existent. 
 
Per tot l’exposat, s’ha de desestimar la sol·licitud presentada per l’ens en data 5 de 
novembre de 2021 relativa a disposar de l’import de 8.566,14 euros, no justificat de 
l’anualitat 2020. Sol·licitud que, a més, és extemporània, en haver-se presentat un cop 
transcorregut el període d’audiència. 
 

Ajuntament de Vilobí del Penedès, Codi XGL 20/X/291254. 
 
De conformitat amb l’article 20. Ampliació de terminis, del règim regulador del Programa 
sectorial per la millora de camins municipals 2020-2021: 
 
“Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts concedits són improrrogables”, per tant, 
s’ha de desestimar la vostra sol·licitud de pròrroga.” 

 
9. Pels motius que s’hi exposen, escau desestimar les al·legacions presentades i 

inadmetre les justificacions presentades fora del termini d’audiència. 
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10. Per últim, es fa constar que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions 

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, aprovada pel Decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, modificat pels Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6 de maig), núm. 5574/21, de 
27 de maig (BOPB de 31 de maig), núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16 de 
juliol) i núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre), atribueix a la 
Junta de Govern la competència per aprovar la creació de programes 
complementaris i d’altres instruments anàlegs i el seu règim, així com per aprovar 
la seva liquidació definitiva, quan comporti la revocació de recursos. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Programa sectorial per la millora de 
camins municipals i, en conseqüència, desestimar les al·legacions presentades, 
inadmetre les justificacions de despesa, acceptar les renúncies i aprovar les 
revocacions a què fan referència els acords següents.  

 
Segon. DESESTIMAR les al·legacions dels ens que s’indiquen en aquest acord, 
presentades durant el període d’audiència, pels motius que s’expliquen en el fet 8è 
d’aquest dictamen: 
 

Ens NIF 

Ajuntament d’Avinyó P0801200G 

Ajuntament de Gualba P0809600J 

Ajuntament de Marganell P0824200J 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 

Ajuntament d’Ullastrell P0829000I 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 
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Tercer. INADMETRE les justificacions de despesa dels ens que s’indiquen en aquest 
acord, presentades un cop transcorregut el període d’audiència, pels motius que 
s’expliquen en el fet 8è d’aquest dictamen: 
 

Ens NIF 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 

Ajuntament d’Olivella P0814700A 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 

 
Quart. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions dels ajuts que s’indiquen 
en aquest acord, atorgats en el marc del Programa sectorial per la millora de camins 
municipals: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 2020 

(EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament 

de valor 
Observacions 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 20/X/291514 30.736,86 15.368,43 15.368,43 11.552,09   2103902063   

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 20/X/291511 13.362,74 6.681,37 6.681,37   6.681,37 2103902064   

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 20/X/291510 25.692,76 12.846,38 12.846,38 353,13   2103902065   

Ajuntament d'Argençola P0800800E 20/X/291509 62.122,36 31.061,18 31.061,18 23,60   2103902066   

Ajuntament d'Argentona P0800900C 20/X/291508 23.450,92 11.725,46 11.725,46 11.905,10   2103902067 
2.309,24€ 2020 i 
9.595,86 2021 

Ajuntament d'Artés P0801000A 20/X/291507 27.934,58 13.967,29 13.967,29 1.879,39   2103902068   

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 20/X/291505 46.429,60 23.214,80 23.214,80   23.218,21 2103902287 
3,41€ 2020 i 

23.214,80€  2021 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 20/X/291503 10.000,00 5.000,00 5.000,00   5.000,00 2103902069   

Ajuntament de Balenyà P0801700F 20/X/291501 36.901,86 18.450,93 18.450,93 392,85   2103902070   

Ajuntament de Balsareny P0801800D 20/X/291500 41.385,50 20.692,75 20.692,75   20.693,00 2103902313 
0,25€ 2020 i 

20.692,75€ 2021 

Ajuntament de Begues P0802000J 20/X/291499 30.736,86 15.368,43 15.368,43   21.808,27 2103902071 
6.439,84€ 2020 i 
15.368,43€ 2021 

Ajuntament de Berga P0802200F 20/X/291497 17.285,92 8.642,96 8.642,96 601,72   2103902072   

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 20/X/291494 39.704,14 19.852,07 19.852,07   19.852,07 2103902075   

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 20/X/291493 18.967,28 9.483,64 9.483,64 10.022,84   2103902277 
539,20€ 2020 i 
9.483,64€ 2021 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 2020 

(EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament 

de valor 
Observacions 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 20/X/291492 16.725,46 8.362,73 8.362,73 2.072,36   2103902076 
2.070,73€ 2020 i 

1,63€ 2021 

Ajuntament de Calders P0803400A 20/X/291490 48.671,42 24.335,71 24.335,71 34,14   2103902077   

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 20/X/291488 6.000,00 3.000,00 3.000,00   3.000,00 2103902078   

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 20/X/291486 25.132,30 12.566,15 12.566,15 278,90   2103902079   

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 20/X/291482 12.802,28 6.401,14 6.401,14 0,01   2103902282   

Ajuntament de Canovelles P0804000H 20/X/291481 10.000,00 5.000,00 5.000,00   5.032,77 2103902080 
32,77€ 2020 i 

5.000,00€ 2021 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 20/X/291480 40.264,60 20.132,30 20.132,30   40.264,60 2103902081 
20.132,30€ 2020 i 
20.132,30€ 2021 

Ajuntament de Capolat P0804400J 20/X/291477 64.364,18 32.182,09 32.182,09 1.222,76   2103902082 
1.219,37€ 2020 i 

3,39€ 2021 

Ajuntament de Carme P0804700C 20/X/291474 41.945,96 20.972,98 20.972,98 9.954,17   2103902083 
2.269,41€ 2020 i 
7.684,76€ 2021 

Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 20/X/291469 35.780,94 17.890,47 17.890,47 7,61   2103902084 
6,67€ 2020 i 
0,94€ 2021 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 20/X/291468 24.571,84 12.285,92 12.285,92 87,13   2103902085   

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 20/X/291463 35.220,50 17.610,25 17.610,25 2,33   2103902086   

Ajuntament de Castellolí P0806200B 20/X/291461 52.594,62 26.297,31 26.297,31   26.297,31 2103902087   
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 2020 

(EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament 

de valor 
Observacions 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 20/X/291460 39.143,68 19.571,84 19.571,84 151,34   2103902088   

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 20/X/291458 40.825,04 20.412,52 20.412,52   270,00 2103902290   

Ajuntament de Cervelló P0806700A 20/X/291455 27.934,58 13.967,29 13.967,29   27.934,58 2103902089 
13.967,29€ 2020 i 
13.967,29€ 2021 

Ajuntament de Collbató P0806800I 20/X/291454 22.330,02 11.165,01 11.165,01   22.330,02 2103902090 
11.165,01€ 2020 i 
11.165,01€ 2021 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 20/X/291451 16.165,00 8.082,50 8.082,50   8.082,50 2103902291   

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 20/X/291441 43.066,86 21.533,43 21.533,43 1.674,61   2103902092   

Ajuntament de Fígols P0807900F 20/X/291440 64.924,62 32.462,31 32.462,31 0,81   2103902093   

Ajuntament de Gaià P0808900E 20/X/291434 61.561,90 30.780,95 30.780,95 61,79   2103902094   

Ajuntament de Gualba P0809600J 20/X/291428 43.627,32 21.813,66 21.813,66   25.165,56 2103902306 
3.351,90€ 2020 i 
21.813,66€ 2021 

Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 20/X/291427 51.473,70 25.736,85 25.736,85 0,30   2103902095 
0,15€ 2020 i 
0,15€ 2021 

Ajuntament de Gurb P0809900D 20/X/291426 46.429,60 23.214,80 23.214,80   23.214,80 2103902096   

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 20/X/291421 6.000,00 3.000,00 3.000,00 46,80   2103902097 
23,40€ 2020 i 
23,40€ 2021 

Ajuntament de la Palma de 
Cervelló 

P5831301F 20/X/291419 29.615,94 14.807,97 14.807,97 3,10   2103902147   
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 2020 

(EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament 

de valor 
Observacions 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 20/X/291418 36.341,40 18.170,70 18.170,70   18.170,70 2103902152   

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 20/X/291417 50.913,24 25.456,62 25.456,62 0,64   2103902153   

Ajuntament de la Quar P0817600J 20/X/291416 66.045,54 33.022,77 33.022,77 1.255,54   2103902162 
1.232,77€ 2020 i 

22,77€ 2021 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

P0818000B 20/X/291415 26.813,66 13.406,83 13.406,83   26.813,66 2103902164 
13.406,83€ 2020 i 
13.406,83€ 2021 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

P0800500A 20/X/291413 21.209,10 10.604,55 10.604,55 562,15   2103902276   

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 20/X/291412 10.000,00 5.000,00 5.000,00 444,35   2103902074   

Ajuntament de les Masies de 
Roda 

P0811500H 20/X/291411 46.429,60 23.214,80 23.214,80 0,02   2103902106 
0,01€ 2020 i 
0,01€ 2021 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 20/X/291409 58.759,62 29.379,81 29.379,81   29.379,81 2103902091   

Ajuntament de l'Estany P0807800H 20/X/291407 49.231,88 24.615,94 24.615,94 4,54   2103902278   

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 20/X/291404 27.374,12 13.687,06 13.687,06   27.374,12 2103902098 
13.687,06 2020 i 
13.687,06€ 2021 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 20/X/291403 57.638,70 28.819,35 28.819,35 3,20   2103902279   

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 20/X/291402 12.802,28 6.401,14 6.401,14 2.229,30   2103902099 
1.077,14€ 2020 i 
1.152,16€ 2021 

Ajuntament de Marganell P0824200J 20/X/291400 49.792,34 24.896,17 24.896,17 124,17 24.896,17 2103902101   
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 2020 

(EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament 

de valor 
Observacions 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 20/X/291399 28.495,02 14.247,51 14.247,51   17.695,77 2103902103 
3.448,26€ 2020 i 
14.247,51€ 2021 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 20/X/291397 22.890,48 11.445,24 11.445,24   22.890,48 2103902108 
11.445,24€ 2020 i 
11.445,24€ 2021 

Ajuntament de Mediona P0812100F 20/X/291396 42.506,42 21.253,21 21.253,21 22.340,20   2103902126 
21.253,21€ 2020 i 
1.086,99€ 2021 

Ajuntament de Monistrol de 
Calders 

P0812700C 20/X/291394 50.913,24 25.456,62 25.456,62 456,81   2103902131   

Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 20/X/291393 27.934,58 13.967,29 13.967,29 13.967,30   2103902133 
13.967,29€ 2020 i 

0,01€ 2021  

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 20/X/291391 32.418,22 16.209,11 16.209,11   16.209,11 2103902135   

Ajuntament de Montgat P0812500G 20/X/291390 6.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000   2103902283 
3.000,00€ 2020 i 
3.000,00€ 2021 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 20/X/291388 58.759,62 29.379,81 29.379,81 0,02   2103902261 
0,01€ 2020 i 
0,01€ 2021 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 20/X/291387 10.000,00 5.000,00 5.000,00   5.000,00 2103902262   

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

P0813500F 20/X/291386 13.923,18 6.961,59 6.961,59   13.923,18 2103902263 
6.961,59€ 2020 i 
6.961,59€ 2021 

Ajuntament de Montseny P0813600D 20/X/291385 56.517,80 28.258,90 28.258,90 0,01   2103902264   

Ajuntament de Mura P0813800J 20/X/291383 61.561,90 30.780,95 30.780,95 319,55   2103902265 
2,42€ 2020 i 

317,13€ 2021 

Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

P0815300I 20/X/291370 39.143,68 19.571,84 19.571,84 1,30   2103902143   



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 2020 

(EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament 

de valor 
Observacions 

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 20/X/291368 14.483,64 7.241,82 7.241,82 5.971,72   2103902144 
5.971,32€ 2020 i 

0,40€ 2021 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 20/X/291367 15.044,10 7.522,05 7.522,05   7.522,05 2103902146   

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 20/X/291366 12.802,28 6.401,14 6.401,14   12.802,28 2103902149 
6.401,14€ 2020 i 
6.401,14€ 2021 

Ajuntament de Piera P0816000D 20/X/291364 26.813,66 13.406,83 13.406,83 96,83 13.406,83 2103902150   

Ajuntament de Polinyà P0816600A 20/X/291363 17.846,38 8.923,19 8.923,19   9.376,38 2103902155 
453,19€ 2020 i 
8.923,19€ 2021 

Ajuntament de Pontons P0816700I 20/X/291362 52.594,62 26.297,31 26.297,31 1.008,31   2103902157   

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 20/X/291361 34.099,58 17.049,79 17.049,79 2.141,43   2103902158   

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 20/X/291360 13.923,18 6.961,59 6.961,59 13.923,18   2103902280 
6.961,59€ 2020 i 
6.961,59€ 2021 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 20/X/291359 6.000,00 3.000,00 3.000,00 38,00   2103902281   

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 20/X/291358 39.704,14 19.852,07 19.852,07 19.852,07   2103902160   

Ajuntament de Pujalt P0817500B 20/X/291357 61.001,44 30.500,72 30.500,72   61.001,44 2103902161 
30.500,72€ 2020 i 
30.500,72€ 2021 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 20/X/291355 48.110,96 24.055,48 24.055,48   24.055,48 2103902163   

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 20/X/291354 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,03   2103902175   

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 20/X/291352 57.638,70 28.819,35 28.819,35 4.417,13   2103902178   



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 2020 

(EUR) 

Import 
concedit 

2021 (EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Núm. op. 
ajustament 

de valor 
Observacions 

Ajuntament de Sallent P0819000A 20/X/291349 34.099,58 17.049,79 17.049,79   34.099,58 2103902181 
17.049,79€ 2020 i 
17.049,79€ 2021 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 20/X/291347 17.846,38 8.923,19 8.923,19   17.846,38 2103902184 
8.923,19€ 2020 i 
8.923,19€ 2021 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 20/X/291346 22.890,48 11.445,24 11.445,24   12.290,48 2103902288 
845,24€ 2020 i 

11.445,24€ 2021 

Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 20/X/291343 30.736,86 15.368,43 15.368,43 15.547,73   2103902190 
15.368,43€ 2020 i 

179,30€ 2021 

Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 20/X/291341 26.253,20 13.126,60 13.126,60 666,20   2103902192   

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 20/X/291339 29.615,94 14.807,97 14.807,97 6.888,52   2103902193   

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 20/X/291336 50.913,24 25.456,62 25.456,62 1.256,63   2103902194 
1.256,62€ 2020 i 

0,01€ 2021 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 20/X/291335 17.285,92 8.642,96 8.642,96 1,14   2103902195   

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

P0821200C 20/X/291334 24.011,38 12.005,69 12.005,69 0,69   2103902196   

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 20/X/291333 6.000,00 3.000,00 3.000,00 101,25   2103902197 
5,25€ 2020 i 
96,00€ 2021 

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 20/X/291332 40.264,60 20.132,30 20.132,30   40.264,60 2103902198 
20.132,30€ 2020 i 
20.132,30€ 2021 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 20/X/291330 20.088,20 10.044,10 10.044,10   10.044,10 2103902199   

Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 20/X/291329 52.594,62 26.297,31 26.297,31   52.594,62 2103902200 
26.297,31€ 2020 i 
26.297,31€ 2021 
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Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 20/X/291325 44.187,78 22.093,89 22.093,89 0,01   2103902201   

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 20/X/291323 38.583,22 19.291,61 19.291,61   19.936,48 2103902202 
644,87€ 2020 i 

19.291,61€ 2021 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 20/X/291320 45.869,14 22.934,57 22.934,57 22.934,57   2103902307   

Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 20/X/291318 23.450,92 11.725,46 11.725,46 891,78   2103902207   

Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 20/X/291317 44.748,24 22.374,12 22.374,12   22.374,12 2103902209   

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 20/X/291315 59.880,54 29.940,27 29.940,27 334,14   2103902211 
53,27€ 2020 i 
280,87€ 2021 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 20/X/291314 18.967,28 9.483,64 9.483,64   18.967,28 2103902213 
9.483,64€ 2020 i 
9.483,64€ 2021 

Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 20/X/291312 28.495,02 14.247,51 14.247,51 71,24   2103902215 
71,23€ 2020 i 
0,01€ 2021 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 20/X/291310 18.406,84 9.203,42 9.203,42 969,97 9.203,42 2103902216   

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 20/X/291308 38.583,22 19.291,61 19.291,61   19.291,61 2103902308   

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 20/X/291307 25.132,30 12.566,15 12.566,15 215,39   2103902217   

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 20/X/291306 19.527,74 9.763,87 9.763,87 383,16   2103902218 
191,58€ 2020 i 
191,58€ 2021 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 20/X/291305 27.374,12 13.687,06 13.687,06 0,22 13.687,06 2103902219   
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Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 20/X/291303 15.604,56 7.802,28 7.802,28 0,02   2103902220 
0,01€ 2020 i 
0,01€ 2021 

Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 20/X/291302 31.857,76 15.928,88 15.928,88 2.175,34   2103902222   

Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 20/X/291299 45.308,70 22.654,35 22.654,35 1,79   2103902223   

Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos 

P0825100A 20/X/291297 26.813,66 13.406,83 13.406,83 3.420,46   2103902226   

Ajuntament de Santa Maria de 
Besora 

P0825300G 20/X/291296 60.440,98 30.220,49 30.220,49 0,02   2103902228 
0,01€ 2020 i 
0,01€ 2021 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 20/X/291295 32.418,22 16.209,11 16.209,11 5.026,07   2103902231 
209,11€ 2020 i 
4.816,96€ 2021 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 20/X/291292 26.253,20 13.126,60 13.126,60   13.126,60 2103902233   

Ajuntament de Santpedor P0819100I 20/X/291289 23.450,92 11.725,46 11.725,46 3.248,33   2103902235   

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 20/X/291286 62.682,80 31.341,40 31.341,40 3,00   2103902237   

Ajuntament de Súria P0827400C 20/X/291283 31.297,30 15.648,65 15.648,65 723,66   2103902238   

Ajuntament de Talamanca P0827700F 20/X/291281 61.561,90 30.780,95 30.780,95 532,68   2103902242 
273,98€ 2020 i 
258,70€ 2021 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 20/X/291279 56.517,80 28.258,90 28.258,90 0,10   2103902244   

Ajuntament de Tavertet P0828000J 20/X/291278 63.803,72 31.901,86 31.901,86 11.824,58   2103902246   

Ajuntament de Tiana P0828200F 20/X/291276 15.044,10 7.522,05 7.522,05   15.044,10 2103902248 
7.522,05€ 2020 i 
7.522,05€ 2021 

Ajuntament de Tona P0828300D 20/X/291275 21.209,10 10.604,55 10.604,55 381,38   2103902251   
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Ajuntament de Tordera P0828400B 20/X/291274 32.978,68 16.489,34 16.489,34 613,60   2103902284 
57,54€ 2020 i 
556,06€ 2021 

Ajuntament de Torelló P0828500I 20/X/291273 15.604,56 7.802,28 7.802,28 7.802,29   2103902285 
7.802,28€ 2020 i 

0,01€ 2021 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 20/X/291271 41.945,96 20.972,98 20.972,98 10,24   2103902286 
0,51€ 2020 i 
9,73€ 2021 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 20/X/291267 35.780,94 17.890,47 17.890,47 19,72   2103902260 
0,95€ 2020 i 
18,77€ 2021 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 20/X/291264 17.846,38 8.923,19 8.923,19   17.846,38 2103902270 
8.923,19€ 2020 i 
8.923,19€ 2021 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 20/X/291263 31.297,30 15.648,65 15.648,65 148,55   2103902271   

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 20/X/291260 21.769,56 10.884,78 10.884,78 33,27   2103902272 
33,24€ 2020 i 
0,03€ 2021 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 20/X/291259 38.022,78 19.011,39 19.011,39   25.202,72 2103902273 
6.191,33€ 2020 i 
19.011,39€ 2021 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 20/X/291258 62.122,36 31.061,18 31.061,18 310,11   2103902274   

Ajuntament de Vilanova del 
Camí 

P0830300J 20/X/291257 15.604,56 7.802,28 7.802,28 579,99   2103902275 
263,98€ 2020 i 
316,01€ 2021 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 20/X/291254 40.825,04 20.412,52 20.412,52   20.412,52 2103902289   

Ajuntament del Brull P0802600G 20/X/291447 58.199,16 29.099,58 29.099,58 12.653,16   2103902073 
8.678,58€ 2020 i 
3.974,58€ 2021 

Ajuntament del Papiol P0815700J 20/X/291446 30.176,40 15.088,20 15.088,20 12.239,86   2103902148   

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 20/X/291445 38.583,22 19.291,61 19.291,61 283,27   2103902151   

Ajuntament del Pont de Vilomara 
i Rocafort 

P0818100J 20/X/291444 35.220,50 17.610,25 17.610,25 0,02   2103902156 
0,01€ 2020 i 
0,01€ 2021 
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Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 20/X/291442 49.792,34 24.896,17 24.896,17 0,12   2103902159   

Ajuntament d'Òdena P0814200B 20/X/291380 41.385,50 20.692,75 20.692,75 1.161,60   2103902266   

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 20/X/291379 37.462,32 18.731,16 18.731,16 4.330,19   2103902267   

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 20/X/291378 45.308,70 22.654,35 22.654,35 164,35   2103902268   

Ajuntament d'Olivella P0814700A 20/X/291377 32.978,68 16.489,34 16.489,34   16.623,82 2103902309 
134,48€ 2020 i 

16.489,34€ 2021 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 20/X/291375 49.792,34 24.896,17 24.896,17 228,17   2103902269   

Ajuntament d'Orís P0814900G 20/X/291374 44.748,24 22.374,12 22.374,12   22.374,12 2103902137   

Ajuntament d'Orpí P0815100C 20/X/291372 57.078,26 28.539,13 28.539,13 143,22   2103902141 
122,28€ 2020 i 
20,94€ 2021 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 20/X/291371 37.462,32 18.731,16 18.731,16 1.748,93   2103902142 
896,16€ 2020 i 
852,77€ 2021 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 20/X/291269 32.418,22 16.209,11 16.209,11   8.566,14 2103902310   

      
267.557,41 1.019.158,65 

  
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Cinquè. REDUIR en un milió dos-cents vuitanta-sis mil set-cents setze euros i sis 
cèntims (1.286.716,06 euros) la despesa autoritzada i disposada del Programa 
sectorial per la millora de camins municipals a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50100/45302/76242. 
 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. NOTIFICAR aquest acte als ens destinataris afectats.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d’ajuts per a 
emergències municipals, amb terminis de justificació fins el 30 de maig de 2021 i 
fins el 31 de març de 2021 (Exp. núm. 2020/0001571).- 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 30 de 

gener de 2020, el Programa d’ajuts per a emergències municipals (AJG 29/20), que 
té per objecte regular la cooperació i assistència als governs locals de la província 
de Barcelona que hagin de fer front a despeses extraordinàries derivades de 
situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de gener de 2020, i a 
conseqüència de les quals calgui reparar de manera urgent uns danys que afecten 
l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees naturals, la 
seguretat immediata de les persones i, en general, la prestació de serveis. 

 
2. Aquest programa va ser modificat per Decret de la Presidència de la Diputació de 

Barcelona, en funcions d’urgència, en data 30 de març de 2020, núm. 3076/20, per 
tal d’incorporar una nova línia de suport consistent en la línia 7 de suport municipal 
per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a 
conseqüència de la COVID-19. Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, en funcions d’urgència, núm. 3619/20, de data 14 d’abril de 2020, es 
va tornar a modificar per tal d’incorporar els consells comarcals com a destinataris 
de la línia 7. Per últim, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona núm. 332/20, de data 30 de juliol de 2020, es va tornar a modificar per, 
entre d’altres, establir un termini per a la presentació de sol·licituds. 

 
3. Els ajuts a l’empara del programa s’han anat aprovant pel procediment de 

concessió directa a mesura que els ens locals presentaven les seves sol·licituds i 
els centres gestors emetien informe. En els esmentats actes resolutius es fixaven 
els terminis d’execució i de justificació de cadascuna de les actuacions. 

 
4. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins el 31 de març de 

2021 i fins el 30 de maig de 2021 es va aprovar per Decret de la Presidència de la 
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Diputació de Barcelona núm. 11050/21, de 13 d’octubre de 2021, publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 18 d’octubre de 2021. 

 
5. Donat que ha transcorregut el termini d’audiència, escau acceptar les renúncies i 

aprovar les revocacions dels imports pendents. 
 
6. Per últim, es fa constar que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions 

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

de les administracions públiques, amb relació a les renúncies d’ajuts. 
 
2. L’aprovació de la liquidació definitiva, quan comporta revocació de recursos, és 

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, modificat pels Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6 de maig), núm. 5574/21, de 27 
de maig (BOPB de 31 de maig), núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16 de 
juliol) i núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
d’ajuts per a emergències municipals amb terminis de justificació fins el 31 de març de 
2021 i fins el 30 de maig de 2021, i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar 
les revocacions que s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions dels ajuts atorgats en el 
marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals que s’indiquen a continuació: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 
Línia 1 "Camins 

municipals" 

Desperfectes al camí 
d’accés als pous 

d’abastament d’aigua 
del municipi. 

763,51 20/X/296735 631,00 0,00 0,00 0,00 2103902614 G/13200/94210/46242   

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

P0800600I 

Línia 2 "Edificis i 
espais públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

1. Tala arbre (853,05€). 
2. Poda d'eucaliptus 
(3.371,77€). Poda de 

cedre (822,80€) 

5.047,62 20/X/296737 225,77 0,00 0,00 0,00 2103902615 G/13200/94210/46242   

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

P0800600I 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

25.488,85 20/X/295394 196,91 0,00 0,00 0,00 2103902616 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Actuació 1: Àpats a 
domicili (8.729,61€). 

Actuació 2: Lots 
d’aliments (5.951,93€). 
Actuació 3: Targetes 
moneder (2.500,00€) 

Actuació 4: Allotjament 
(3.000,00€) 

20.181,54 20/X/295395 4.155,76 0,00 0,00 0,00 2103902617 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Ajuts per aliments i 
habitatge a persones i 
famílies que s’han vist 

afectades per la situació 
de la COVID-19 

23.000,00 20/X/296738 8.354,72 0,00 0,00 0,00 2103902618 G/13200/94210/46242   
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Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

3.000,00 21/X/303385 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2103902619 G/13200/94210/46244 
Manca de 
justificació 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 

Línia 2 "Edificis i 
espais públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Actuació 1: Aparcament 
C. Sant Antoni "Guixera 
Bonastre" (39.052,56€). 

Actuació 2: Diferents 
carrers i vies públiques 

en sòl urbà 
(36.405,27€). Actuació 

3: Diferents carrers i vies 
públiques en sòl urbà 
(14.401,42€). Actuació 
4: Vial de comunicació 

entre pont Ca N’Amigó i 
Mas d'en Puig 

(6.582,40€). Actuació 5: 
Carrer Bedoll 

(11.192,50€). Actuació 
6: Caiguda d'arbres 

(12.160,50€). Actuació 
7: Carrer Baix Penedès 
(6.787,50€). Actuació 8: 

Carrer de la Unió 
(675,18€). Actuació 9: 

Parc urbà carrer 
Eucaliptus 93 
(12.092,74€) 

139.350,07 20/X/295398 0,00 36.655,14 0,00 0,00 2103902620 G/13200/94210/76242   



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament de 
Gualba 

P0809600J 
Línia 5 "Espais 

naturals" 

Obres de reparació dels 
danys ocasionats per les 
pluges dels passats dies 

19 a 23 de gener de 
2020 

14.008,01 20/X/295817 2.358,01 0,00 0,00 0,00 2103902622 G/13200/94210/46244   

Ajuntament de 
Jorba 

P0810200F 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

1. Alimentació i 
productes d'higiene 

(615,43 €). 2. Targetes 
alimentació (600,00 €). 

3. SAD (250,62 €) 

1.466,05 20/X/296063 18,53 0,00 0,00 0,00 2103902623 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
la Llacuna 

P0810300D 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

6.000,00 20/X/295818 1.245,01 0,00 0,00 0,00 2103902624 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Ajuts extraordinaris a les 
famílies per a la situació 
del coronavirus (ajuts de 
lloguer i per alimentació) 

40.000,00 20/X/295819 38.405,22 0,00 0,00 0,00 2103902625 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
la Roca del 

Vallès 
P0818000B 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Ajuts per alimentació i 
habitatge 

90.500,00 21/X/303386 50.106,85 0,00 0,00 0,00 2103902626 G/13200/94210/46244   
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament de 
Lluçà 

P0810800C 
Línia 1 "Camins 

municipals" 
Danys del temporal del 
dia 29 d'agost de 2020 

29.662,13 20/X/296068 0,00 0,00 0,00 2.537,05 2103902627 G/13200/94210/76242 
Manca de 
justificació 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 
Línia 4 "Medi 

ambient" 

Operacions de 
sanejament i 

condicionament de la 
platja i condicionament 

de les goles 

381.726,83 20/X/284330 204,41 0,00 0,00 0,00 2103902628 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Actuació 1: Àpats a 
domicili (74.000,00€). 

Actuació 2: Reforç 
servei d’atenció 

psicològica a dones 
víctimes de violència 

masclista i a persones 
víctimes d’agressions 

LGTBI-Fòbiques 
(27.760,42€). Actuació 

3: SAD social d’urgència 
(55.664,00€) Actuació 4: 

Oferta de places 
residencials per a 

persones sense llar en 
Equipaments temporals 
(212.054,49€) Actuació 
5: Ajuts econòmics per 
alimentació mitjançat la 

Targeta Moneder 
(15.300,00€) 

384.778,91 20/X/291849 61.144,65 0,00 0,00 0,00 2103902629 G/13200/94210/46242   
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 
COVID-19 (despesa 
aliments: 7.000 € i 

despesa lloguer 8.000 €) 

15.000,00 20/X/295402 3.749,02 0,00 0,00 0,00 2103902630 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

182.308,32 20/X/295822 16.605,96 0,00 0,00 0,00 2103902631 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 
Línia 1 "Camins 

municipals" 

Actuació al camí de 
Barquets a Valldoria-

Palomes 
2.128,39 20/X/296064 893,58 0,00 0,00 0,00 2103902632 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 
Línia 6 "Altres 

serveis de 
protecció civil" 

Serveis de vigilància i 
desinfecció  

58.940,32 20/X/294005 0,01 0,00 0,00 0,00 2103902633 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 

Línia 1 "Camins 
municipals" 

Camí del Querol 16.189,50 20/X/296654 10.865,50 0,00 0,00 0,00 2103902634 G/13200/94210/46242   
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament de 
Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 
Línia 1 "Camins 

municipals" 

Actuació 1: Passera i 
camí d'accés a la Serra 

de Can Vilatort 
(5.600,00€). Actuació 2: 
Baixador de Can Marc 

(9.100,00€). Actuació 3: 
Gual de Can Cornei 

(14.600,00€). Actuació 
4: Gual del camí del 
Bosc (5.100,00€). 

Actuació 5: Esllavissada 
a la carretera dels 

Refugis (11.600,00€) 

46.000,00 20/X/295408 25.678,05 0,00 0,00 0,00 2103902635 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 

Línia 1 "Camins 
municipals" 

Actuació 1: Carretera 
Font Montnegre. 

Actuació 2: Pont Can 
Bosch. Actuació 3: Camí 

Can Bosch – Can 
Balcells, La Salut. 

Actuació 4: Camí Can 
Bosch. Actuació 5: Camí 
Can Bosch a Can Vives. 
Actuació 6: Camí sobre 
pavelló a Can Roig del 

Castell. Actuació 7: 
Camí del Sot d’Oradella. 

Actuació 8: Camí de 
Can Maresme 

7.911,48 20/X/296655 2.080,24 0,00 0,00 0,00 2103902636 G/13200/94210/46242   
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Targetes moneder 1.500,00 21/X/303392 250,00 0,00 0,00 0,00 2103902638 G/13200/94210/46244   

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

41.700,00 20/X/295828 2.801,27 0,00 0,00 0,00 2103902639 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Targeta moneder 6.000,00 20/X/296656 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2103902641 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Santa Coloma 

de Cervelló 
P0824400F 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

6.140,00 21/X/303397 4.145,00 0,00 0,00 0,00 2103902642 G/13200/94210/46244   
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Allotjament persones 
sense llar 

80.000,00 21/X/303400 15.451,49 0,00 0,00 0,00 2103902643 G/13200/94210/46244   

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 

Línia 2 "Edificis i 
espais públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Actuacions 5. Museu del 
Bosch (2.698,30€). 9. 
Carrer de l'Església 
(14.732,27€). 11. En 

diferents indrets 
(Polígon El Molinot, 

Plaça de la Vila, 
Associació de Veïns de 

Baronia, Carrer Sant 
Marçal, Carrer del Suro, 

Pista d'Skate, Carrer 
Mataró, Carrer Gírgola, 
Carrer Tòfona, accés 

Ajuntament, escales de 
la Fira) (9.105,27€)  

26.535,84 20/X/296745 2.820,06 0,00 0,00 0,00 2103902644 G/13200/94210/46242   

Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Targetes Bon Àrea  13.300,00 20/X/295833 1.472,55 0,00 0,00 0,00 2103902645 G/13200/94210/46242   
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Actuació 1: Servei 
d’Ajuda a Domicili 

(8.334,00€). Actuació 2: 
Servei de menjador 

social i àpats a domicili 
(43.826,29€). Actuació 
3: Ajuts d’emergència 

social (Lloguers i altres) 
(24.596,70€). Actuació 

4: 
Servei de suport a 

l’alimentació 
(303.806,05€). Actuació 
5: Espai persones sense 

llar (14.214,69€)  

394.777,73 21/X/303401 182.058,54 0,00 0,00 0,00 2103902646 G/13200/94210/46244   

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

P0816900E 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

2.013,45 20/X/295823 594,73 0,00 0,00 0,00 2103902647 G/13200/94210/46242   

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

43.227,11 20/X/295835 939,95 0,00 0,00 0,00 2103902649 G/13200/94210/46242   
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Ens destinatari NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 

Import 
renúncia 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
renúncia 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 4 DB 

(EUR) 

Import 
revocació 
cap. 7 DB 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Atenció a persones en 
situació d'especial 

vulnerabilitat social com 
a conseqüència de la 

COVID-19 

30.005,00 21/X/303402 12.549,12 0,00 0,00 0,00 2103902651 G/13200/94210/46544   

Consell 
Comarcal de 

l'Anoia 
P5800006H 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Actuació 1: Targetes 
Bon Àrea (13.460,00€). 

Actuació 2: Servei 
d’Atenció Domiciliària 
(25.074,63€). Actuació 

3: Servei d’àpats a 
domicili (29.472,41€). 
Actuació 4: Serveis 

d’informació i atenció a 
les dones (5.021,50€)  

73.028,54 20/X/296660 16.630,00 0,00 0,00 0,00 2103902652 G/13200/94210/46542   

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat social 

com a 
conseqüència de la 

COVID-19" 

Actuació 1: Allotjament 
temporal (580.742,84€). 

Actuació 2: Atenció a 
dones per violència 

masclista (5.331,00€)  

586.073,84 20/X/295417 133.386,67 0,00 0,00 0,00 2103902653 G/13200/94210/46542   

      
606.018,58 36.655,14 3.000,00 2.537,05 
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Tercer. REDUIR en sis-cents quaranta-vuit mil dos-cents deu euros i setanta-set 
cèntims (648.210,77 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les 
aplicacions del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen a continuació: 
 

 189.082,90 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46242 del vigent 
pressupost corporatiu. 

 
 257.369,89 euros a càrrec de la partida G/13200/94210/46244 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 
 150.016,67 euros a càrrec de la partida G/13200/94210/46542 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 
 12.549,12 euros a càrrec de la partida G/13200/94210/46544 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 
 39.192,19 euros a càrrec de la partida G/13200/94210/76242 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 
Quart. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019 amb termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i fins 
el 30 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2018/0016349).- 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 reunió de 25 d’abril de 2019, 

va resoldre la concessió d'ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2019 (AJG 187/19). 

 
2. El règim de l’esmentat Catàleg establia en el seu article 32 diversos terminis 

d’execució i de justificació d’ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva. 
 
3. L’objecte del present dictamen el constitueix la liquidació definitiva dels ajuts que 

d’acord amb l’esmentat article 32 s’havien d’executar segons s’indica a continuació: 
 

- Ajuts que s’havien d’executar entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019 i justificar entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2020, però que, 
prèvia sol·licitud a l’empara de l’article 37 del règim, en virtut del Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 12886/20, de 15 de desembre de 
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2020, van veure ampliats els seus terminis d’execució i de justificació fins el 30 
de juny i fins el 30 de setembre de 2020, respectivament. 

 
- Ajuts que s’havien d’executar entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 

2020, i justificar fins el 31 de març de 2021. 
 
- Ajuts que s’havien d’executar entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 

2020, i justificar fins el 31 de març de 2021. 
 
4. Una vegada finalitzat el termini per a presentar les justificacions, d’acord amb 

l’article 40.2. del règim, es van efectuar els requeriments per a presentar les 
justificacions pendents, i, posteriorment, per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 12496/21, de 10 de novembre de 2021, publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 12 de novembre de 2021, es 
va aprovar la liquidació provisional i es va obrir un termini d’audiència de quinze 
dies hàbils, que ja ha transcorregut, per la qual cosa escau liquidar definitivament 
els ajuts referits.  

 
5. A l’efecte de la liquidació definitiva, els centres gestors han informat l’estat dels 

ajuts concedits. Aquests informes s’han incorporat a l’expedient.  
 
6. D’acord amb la informació facilitada, s’accepten les renúncies presentades 

pendents de regularitzar, s’aprova la revocació dels ajuts pels imports no justificats 
degudament, i s’aprova un reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició de la 
despesa corresponent.  

 
7. Pel que fa al reconeixement de crèdit que es proposa aprovar, el Servei Jurídico-

Administratiu de la Diputació de Barcelona, que dona suport al centre gestor de 
l’ajut, l’Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures, ha emès un informe en data el 
10 de desembre de 2021, en el qual especifica que l’Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau ha justificat 500,00 euros corresponents a la despesa de l’anualitat 2019 
relativa a l’ajut atorgat amb codi XGL 19/Y/270241. Aquesta Direcció de Serveis de 
Cooperació Local ha comprovat que en l’exercici 2020 existia consignació 
pressupostària adequada i suficient per fer-ne front en l’aplicació pressupostària 
G/50100/45302/46280, i que no es va incorporar al pressupost 2021, però que en 
l’actual exercici existeix crèdit per atendre el pagament amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/46280, i la imputació d’aquesta despesa no causa 
cap perjudici ni limitació per realitzar les atencions de l’exercici corrent. 

 
8. Per últim, s’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions 

comporta, quan escaigui, el corresponent ajustament de valor negatiu en la 
comptabilitat de la corporació i el reintegrament dels imports pagats per avançat. 
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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. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

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

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

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 
1/2020, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 19 de 
desembre, modificat pels Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril 
(BOPB de 6 de maig), núm. 5574/21, de 27 de maig (BOPB de 31 de maig), núm. 
7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16 de juliol) i núm. 11936/21, de 28 d’octubre 
(BOPB de 2 de novembre). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2019 amb termini de justificació fins el 30 de setembre de 
2020 i fins el 31 de març de 2021, i, en conseqüència, aprovar el reconeixement de 
crèdit, acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que s’indiquen en els 
dispositius següents. 
 
Segon. APROVAR un reconeixement de crèdit per import de cinc-cents euros (500,00 
euros) a favor de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau per fer front al pagament de 
la despesa justificada de l’anualitat 2019 corresponent a l’ajut amb codi XGL 
19/Y/270241, d’acord amb els fets i l’informe referits en la part expositiva. 
  
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinc-cents euros (500,00 euros) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/50100/45302/46280 del pressupost vigent, com 
a conseqüència del reconeixement de crèdit aprovat en l’acord anterior (núm. operació 
2103005165). 
 
Quart. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, totals o parcials, dels ajuts 
que s’indiquen en l’annex 1 que forma part del present dictamen, per un import total de 
409.867,16 euros. 
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Cinquè. REDUIR en tres-cents vuitanta mil tres-cents setze euros i vint-i-tres cèntims 
(380.316,23 €) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les aplicacions del 
vigent pressupost corporatiu que s’indiquen en aquest acord; tot condicionant, quan 
escaigui, la reducció de la despesa autoritzada a la regularització comptable de la 
reducció de la despesa disposada, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària Import reducció (EUR) 

G/10101/92061/46280 14.038,02 

G/10101/92061/46580 2.350,30 

G/10102/92400/46280 1.675,50 

G/10102/92400/46580 4.975,00 

G/11020/92050/46280 5.785,78 

G/30102/43900/46280 3.100,93 

G/30103/43300/46280 253,59 

G/30103/43300/46580 947,70 

G/30103/43300/46780 821,79 

G/50100/45302/46280 7.570,00 

G/50100/45302/76280 325.666,31 

G/50100/45302/76880 10.000,00 

G/50401/17230/46280 0,01 

G/50401/17231/76280 13,33 

G/50401/17231/76580 0,97 

G/90100/17210/46280 3.117,00 

Total 380.316,23 
 
Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament, en el casos que s’indiquen en l’annex 1 que 
forma part del present dictamen, el qual es pot fer efectiu de la manera següent: 
 
a) Mitjançant ingrés o transferència bancària a qualsevol dels comptes operatius de la 

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

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

 
Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 40.4 del règim del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació de la liquidació 
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona substitueix la notificació i 
produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 
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18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
requeriment efectuat per l’Ajuntament de Castellterçol contra la liquidació 
definitiva dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació 
fins el 31 de març de 2021 i fins el 15 de novembre de 2020 (Exp. núm. 
2019/0015078).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos (acord 
núm. 5/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener 
de 2020). El mateix òrgan, en sessió de 30 de juliol de 2020, va aprovar la resolució 
definitiva del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència 
competitiva (acord JG núm. 331/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 5 d’agost de 2020). 

 

2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 d’octubre de 
2021, va aprovar la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de l’any 
2020 en règim de concurrència competitiva amb termini de justificació fins 31 de 
març de 2021 i fins 15 de novembre de 2020 (acord JG núm. 615/21, publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de novembre de 2021). 

 
3. L’acord quart de l’esmentat acord JG núm. 615/21 va aprovar la revocació dels ajuts 

que es relacionaven en l’Annex 1, entre d’altres, la totalitat de l’ajut atorgat en favor 
de l’Ajuntament de Castellterçol pel recurs Sanitat ambiental, número PMT 
2040001881 i import de 8.713,06 euros. 

 
4. Contra la revocació total aprovada en la liquidació definitiva, en data 16 de 

novembre de 2021, per tant, dins el termini establert, l’Ajuntament de Castellterçol 
ha presentat una sol·licitud que reuneix els requisits del requeriment de l’article 44 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i en la qual l’Ajuntament manifesta que va justificar en temps i forma 
parcialment l’ajut. L’escrit es transcriu, en allò que interessa, a continuació: 

 
“[...] L'Ajuntament de Castellterçol, havent presentat la justificació de les despeses 
imputables a aquesta subvenció dins el termini establert, havent informat per correu 
electrònic a l'Àrea competent de la Diputació de Barcelona que no es disposava de 
més despesa per justificar donava per ben presentada la justificació de la subvenció 
realitzada el 23 de març de 2021.[..] 
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Sol·licitud 
 
Que es revisi la resolució de la JG de la Diputació de Barcelona i es doni per 
justificada la subvenció atorgada”. 

 
5. El Servei de Salut Pública, centre gestor del recurs, en data 2 de desembre de 

2021, ha emès informe, que s’incorpora a l’expedient, en virtut del qual proposa 
estimar el requeriment efectuat en la seva integritat i, per tant, tenir per justificat 
parcialment l’ajut per un import de 7.179,94 euros, d’acord amb la conclusió 
següent: 

 
“Atès que l’Ajuntament ha fet una part de les activitats per a les quals va rebre 
suport, i que les va justificar correctament, i que s’ha produït un malentès pel que fa 
al cofinançament, es proposa modificar l’import de la revocació definitiva aprovada 
per 8.713,06 euros a 1.533,12 euros, i que es tramiti el pagament de l’import de 
7.179,94 euros justificats correctament. 
 
El pagament de l’import de 7.179,94 euros es farà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60401/311A0/46280 del present pressupost de la corporació. El 
número d’operació comptable AD és el: 2103005085.” 
 

6. D’acord amb aquest informe, escau estimar el requeriment efectuat i, per 
consegüent, tenir per justificat vàlidament de forma parcial l’ajut concedit, 
reconèixer a favor de l’Ajuntament un crèdit per import de 7.179,94 euros per a 
pagar la part justificada, donat que la revocació ja s’ha comptabilitzat en el 
pressupost 2021, i reduir la revocació acordada a 1.533,12 euros. 

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

Serveis de Cooperació Local ha comprovat l’existència de crèdit a l’aplicació 
pressupostària G/60401/31100/46280 de l’exercici corrent; així com també que 
existia consignació pressupostaria adequada i suficient en aquest exercici i en 
l’anterior, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
dret. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vista la Base 50 de les d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona 

per a l’any 2021 relativa als reconeixements de crèdit. 
 
2. Vist 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. Vist l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en allò relatiu al requeriment previ al recurs contenciós 
administratiu entre administracions. 
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4. L’aprovació de la liquidació definitiva quan comporta revocació de recursos és 
competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa 
núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 
5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, 
núm. 7785/21, de 13 de juliol de 2021, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 
2021, i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat en el BOPB de 2 de novembre de 
2021. 

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

ACORDS 
 
Primer. ADMETRE A TRÀMIT el requeriment presentat per l’Ajuntament de 
Castellterçol contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 
615/21, de 28 d’octubre de 2021, que va aprovar la liquidació definitiva dels ajuts 
econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i fins el 15 
de novembre de 2020. 
 
Segon. ESTIMAR totalment les al·legacions realitzades per l’Ajuntament de 
Castellterçol, d’acord amb els fets i fonaments relatats en la part expositiva, i en 
conseqüència, establir que: 
 
 L’import justificat degudament corresponent a l’ajut amb número PMT 2040001881, 

i que s’ha de procedir a pagar a l’Ajuntament, és 7.179,94 euros. 
 L’import objecte de revocació del referit ajut ha de ser 1.533,12 euros. 
 
Tercer. APROVAR un reconeixement de crèdit a favor de l’Ajuntament de Castellterçol 
per import de set mil cent setanta-nou euros i noranta-quatre cèntims (7.179,94 euros), 
per fer front a la despesa correctament justificada de l’ajut amb número PMT 
2040001881. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de set mil cent setanta-nou euros i 
noranta-quatre cèntims (7.179,94 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60401/31100/46280 del present pressupost de la corporació (número d’operació 
comptable “AD” 2103005085). 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’ens afectat.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 
formularis de justificació i aprovar un nou formulari de justificació per a la 
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modalitat d’execució per encàrrec, del Programa específic Treball, Talent i 
Tecnologia, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 (Exp. núm. 2020/0015535).- 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. En data 12 de novembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

va aprovar el Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, el seu règim regulador, la relació 
individualitzada dels ajuts, i els formularis d’acceptació, pla d’acció, justificació de 
despeses i memòria de justificació tècnica (AJG 537/20). 

 
2. El centre gestor és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
3. El programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens 

destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació 
econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la 
tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les 
empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

 
4. El centre gestor ha emès informe en data 26 de novembre de 2021, el qual 

s’incorpora a l’expedient, en què proposa la modificació dels formularis aprovats així 
com l’aprovació d’un nou formulari de justificació de despeses per a les actuacions 
amb modalitat d’execució per encàrrec. 

 
5. La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació exposa en aquest 

informe que: 
 

a. Atenent els objectius del programa i les línies de treball en les quals s’estructura, 
s’ha estimulat l’execució de projectes de manera agrupada (un projecte 
desenvolupat per un ens executor) per afavorir el seu impacte a nivell 
supramunicipal. Aquesta agrupació s’ha efectuat mitjançant un encàrrec de 
gestió dels ens beneficiaris de la subvenció a favor dels ens que executaran el 
projecte, amb transferència de l’import rebut com ajut. 

b. El 87,46 % dels ens destinataris s’han agrupat en projectes d’àmbit 
supramunicipal. Hi ha projectes en els quals s’han de coordinar més d’una 
vintena d’entitats amb diferents modalitats d’execució. 

c. Donat que el formulari de justificació aprovat està orientat a què sigui l’ens 
destinatari de l’ajut qui justifiqui les despeses de forma individual, es considera 
necessari modificar els formularis existents i aprovar un de nou per tal de 
permetre recollir la totalitat de despeses executades en el projecte, la participació 
de les diferents entitats beneficiàries i la tipologia de despeses assumides. 
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6. D’acord amb l’article 15 del règim del programa, l’ens destinatari ha de justificar les 
despeses en els següents períodes: 

 Justificació voluntària entre el 2 de gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022. 

 Justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023. 
 

Per tant, es constata que el període de justificació encara no ha començat. 
 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat 
en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en 
el BOPB de 31 de maig de 2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol de 2021, publicat en el 
BOPB de 16 de juliol de 2021, i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat en el BOPB 
de 2 de novembre de 2021, que atribueix a la Junta de Govern la competència per 
aprovar la creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs, i el 
seu règim.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR els formularis normalitzats de justificació de despeses i de 
memòria tècnica justificativa de finalització del Programa específic Treball, Talent i 
Tecnologia, aprovats al dispositiu sisè de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona número 537/20, de data 12 de novembre de 2020, i que es contenen en 
l’annex 1 que forma part del present acte. 
 
Segon. APROVAR un nou formulari normalitzat de justificació de despeses per les 
actuacions amb modalitat d’execució per encàrrec, i que es conté en l’annex 1 que 
forma part del present acte.  
 
Tercer. INCORPORAR els formularis modificats i aprovats en el present acte a la Seu 
Electrònica corporativa, a l’espai Xarxa de Governs Locals. 
 
Quart. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica relatius al present acte. 
 
Cinquè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present acte.” 
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Annex 1 al dictamen Modificar els formularis de justificació i aprovar un nou formulari 
de justificació per a la modalitat d’execució per encàrrec del Programa específic 
Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Servei de Programació 
 
20.- 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 Gironella, per a 
l'actuació local “Reforma enllumenat públic de Gironella. Fase II.B”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021400).- 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 Gironella va presentar en data 4 novembre 2021 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Reforma enllumenat. Fase 2.B” 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 
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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 Gironella 
Actuació:  “Reforma enllumenat. Fase 2.B” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06 % 
Interessos implícits estimats  -601,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00113/2021 
* 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.  
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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 Gironella.” 
 

21.- 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 Pere de Torelló, 
per a finançar l'actuació local “Ampliació Institut escola Josep Maria Xandri”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021997).- 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 Pere de Torelló va presentar en data 5 novembre 2021 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Ampliació Institut escola Josep Maria 
Xandri” 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 Sant Pere de Torelló 
Actuació:  “Ampliació Institut escola Josep Maria 

Xandri” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,11 % 
Interessos implícits estimats  -1.105,22 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00114/2021 

* d’acord amb la Resolució de 02.12.2021 (BOE. núm. 290, de 04.12.2021) 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 Pere de Torelló.” 
 

22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 171.000 €, a l'Ajuntament de Vallromanes, per a 
finançar l'actuació local “Obres diverses”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0021008).- 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 Vallromanes va presentar en data 28 octubre 2021 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Obres diverses” 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 
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locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

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

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vallromanes 
Actuació:  “Obres diverses” 
Import crèdit:  171.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,11 % 
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Interessos implícits estimats  -944,96 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00104/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.12.2021 (BOE. núm. 290, de 04.12.2021) 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-un mil euros 
(171.000,00 €) 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 Vallromanes.” 
 

23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 29.000 €, a l'Ajuntament de Vallromanes, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició mobiliari”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 
anualitats (Exp. núm. 2021/0021009).- 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 Vallromanes va presentar en data 28 octubre 2021 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Adquisició mobiliari” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

 

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

 

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

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, (aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vallromanes 
Actuació:  “Adquisició mobiliari” 
Import crèdit:  29.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
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Tipus d’interès implícit* -0,40 % 
Interessos implícits estimats  -293,04 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00105/2021 
* 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-nou mil euros (29.000,00 €) 
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 Vallromanes.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la renúncia 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 79.000 €, atorgat a l’Ajuntament de la Garriga, per 
a finançar l’actuació local “Reforma Parc dels Pinetons” (Exp. núm. 
2020/0011714).- 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 Garriga va presentar en data 14 de juliol de 2020 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Reforma Parc dels Pinetons”, 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 30/07/2020 va concedir el 

préstec que es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de la Garriga 
Actuació:  “Reforma Parc dels Pinetons” 
Import crèdit:  79.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,03 % 
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Interessos implícits estimats  -118,65 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00045/2020 

“d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 setanta-nou mil euros (79.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 

 

4. L'Ajuntament de la Garriga, va presentar en data 26 de novembre de 2021 una 
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa 
de Crèdit 00045/2020 de la inversió “Reforma Parc dels Pinetons” amb registre 
d’entrada 202110144053. 

 

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 Garriga 
Actuació:  “Reforma Parc dels Pinetons” 
Import crèdit:  79.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,03 % 
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Interessos implícits estimats  -118,65 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00045/2020 
“d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) 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 2003002647 d’import setanta-nou mil euros 
(79.000,00 eur) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. TANCAR l’expedient 2020/0011714. 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Garriga.” 
 

25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la renúncia 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 26.780,16 €, atorgat a l’Ajuntament de la Pobla de 
Lillet, per a finançar l’actuació local “Adequació de les captacions aigua potable” 
(Exp. núm. 2020/0013670).- 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 Pobla de Lillet va presentar en data 28 agost 2020 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Adequació de les captacions aigua potable”, 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 08/10/2020 va concedir el 
préstec que es detalla: 

 

Ens local:  Ajuntament de la Pobla de Lillet 
Actuació:  “Adequació de les captacions aigua potable 

Regatell 1 i Regatell 3” 
Import crèdit:  26.780,16 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
Interessos implícits estimats  -215,72 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00067/2020 
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“d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) 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 vint-i-sis mil set-cents vuitanta euros amb 
setze cèntims (26.780,16 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 

 
4. L'Ajuntament de la Pobla de Lillet, va presentar en data 24 de novembre de 2021 

una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la 
Caixa de Crèdit 00067/2020 de la inversió “Adequació de les captacions aigua 
potable” amb registre d’entrada 202110142538. 
 

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 Pobla de Lillet 
Actuació:  “Adequació de les captacions aigua potable 

Regatell 1 i Regatell 3” 
Import crèdit:  26.780,16 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,16 % 
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Interessos implícits estimats  -215,72 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00067/2020 
“d’acord amb la Resolució de 03.09.2020 (BOE. núm. 238, de 05.09.2020) 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 2003003234 d’import vint-i-sis mil set-cents 
vuitanta euros amb setze cèntims (26.780,16 eur) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. TANCAR l’expedient 2020/0013670. 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus 
d’interès a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per 
al Programa de Crèdit Local any 2022 (Exp. núm. 2021/23144).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. Antecedents 
 
El Ple corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de 
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de 
la província de Barcelona, per a subvencionar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i 
establiments de serveis públics.  
 
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la 
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un 
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de 
Barcelona subvencionava part de la càrrega financera derivada d’aquests 
endeutaments municipals. 
 
II. Fonaments de dret 
 
Fixació de tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus 
d’interès d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit 
Local. 
 
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada 
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes 
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Reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona”, aprovades 
pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB 
d’01.03.2012.  
 
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica: 

 
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus d'interès 
d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a subvencionar (I), i els 
límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència l'article anterior, determinats 
per les circumstàncies dels mercats financers, la conjuntura econòmica, el tipus d'interès 
dels préstecs pactats en el conveni signat amb l'entitat financera per executar el Programa 
de Crèdit Local i la consignació pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la 
Diputació de Barcelona per aquest programa”. 

 
Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores, 
s’estableix: 
 

“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts percentuals del 
tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent: 
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On: 
 
P = Coeficient respecte a l’import del préstec. 
D = Tipus d'interès d’actualització. 
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no podrà 
superar els deu anys. 
I = Tipus d’interès a subvencionar.” 

 
Així mateix, aquest mateix article 7 de les esmentades Normes Regulades, disposa 
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a 
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de 
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció. 
 
Per últim, d’acord amb l’article 8 d’aquestes Normes Reguladores, el límit màxim de la 
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població 
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per 
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern. 
 

I. Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local 
 
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que 
disposa l’esmentat article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local 
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de la Diputació de Barcelona, aquesta corporació considera que el tipus d’interès a 
subvencionar durant tot l’exercici 2022, serà el total del diferencial sobre l’Euríbor de 
l’import de préstec signat. Es subvencionarà íntegrament el préstec, si l’import és igual 
o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari es subvencionarà 
proporcionalment.  
 
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació de l’article 7 de les mateixes 
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc 
d’Espanya, la mitjana de l'Euríbor a 3 mesos del mes d’octubre de 2021 és -0,560 %. 
 
Finalment, en aplicació dels principis de transparència i publicitat que regeixen 
l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació 
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta corporació considera convenient 
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada 
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per 
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de 
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 les 
sobre dites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent: 
 

Trams de població euros/hab. 

0-2.000 11,51 

2.001-5.000 10,05 

5.001-10.000 7,69 

10.001-20.000 6,23 

20.001-50.000 5,06 

50.001-100.000 4,24 

Més de 100.000 2,78 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major 
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per 
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior 
per l’import per habitant del tram anterior. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. FIXAR el DIFERENCIAL sobre l’Euríbor de cada préstec, en el moment 
d’aprovació de l’operació creditícia per l’entitat adjudicatària, com al tipus d’interès a 
subvencionar; d’acord amb l’article 9 de les “Normes reguladores del Programa de 
Crèdit Local”, aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió de 22 
de desembre de 2011 (BOPB 01.03.2012). Es subvencionarà íntegrament el préstec, 
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si l’import és igual o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari, es 
subvencionarà proporcionalment. 
 
Segon. FIXAR en un -0,560 % el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el 
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes 
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subvencionar el tipus d’interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local. 
 
Tercer.. FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2022, en euros per municipi com 
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula 
següent: 
 

Trams de població euros/hab. 

0-2.000 11,51 

2.001-5.000 10,05 

5.001-10.000 7,69 

10.001-20.000 6,23 

20.001-50.000 5,06 

50.001-100.000 4,24 

Més de 100.000 2,78 

 

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major 
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per 
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior 
per l’import per habitant del tram anterior. 
 

Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, aprovades pel Ple corporatiu 
en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de l’1 de març de 2012. 
 

Quart. ESTABLIR la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins a 31 de 
desembre de 2022. 
 

Cinquè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
per a coneixement general. 
 

Sisè. DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord 
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació 
de Barcelona publicades al BOPB d’1 de març de 2012.” 
 

27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució de la 
convocatòria de l’Acció Concertada per a entitats financeres al Programa de 
Crèdit Local 2022-2023 (Exp. núm. 2021/0011693).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“I.  ANTECEDENTS 
 

1) Relatius a la convocatòria 
 

Constitueixen els antecedents essencials de la convocatòria, els següents: 
 
1. El Ple de la corporació de data 29 de juliol de 2021 va aprovar una convocatòria i un 

Plec de Bases que regia l’acció concertada amb una entitat financera per a 
l’obtenció de finançament subvencionat de les operacions financeres inscrites dins 
del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i es va publicar 
en el BOPB el 2 d’agost de 2021. 

 
2. D’acord amb la Base 6a, “El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de 

l’endemà de la publicació al BOPB del present plec de bases fins el 29 d’octubre de 
2021, aquest inclòs” raó per la qual el dia 29 d’octubre va finalitzar el termini de 
presentació de sol·licituds. 

 
3. La presentació de sol·licituds, vigència de les ofertes i vinculació de les bases es 

troba regulada en la Base 5a del Plec. 
 
2) Relatius a les ofertes presentades i a l’actuació de l’Òrgan seleccionador. 
 
La Base 9a del Plec regula l’obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat 
financera, determinacions que han resultat completades pel Decret de la Presidència 
de la corporació de data 04/10/2021 (núm. 10655/2021) publicat al BOPB de data 
07/10/2021, en el sentit de fixar el dimecres, dia 3 novembre de 2021, com a data 
prevista per a què l’Òrgan de selecció procedeixi a l’obertura dels sobres, a les deu 
hores del migdia, a la sala Prat de la Riba, de l’edifici de Can Serra, Rambla 
Catalunya 126. 
 
2.1) Obertura de la documentació 
 
En data 3 de novembre de 2021, es va reunir l’Òrgan de selecció per procedir a 
l’obertura de la documentació i la qualificació de la documentació presentada. Les 
entitats financeres que han concorregut a la convocatòria han estat: 
 
- Banco de Sabadell, SA, 
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, 
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Un cop constatat que la documentació presentada per dites entitats complia els 
requisits establerts a la Base 5.1 l’òrgan seleccionador va acordar l’admissió 
d’ambdues participacions.  
 
Així mateix, l’Òrgan va resoldre donar trasllat de la documentació presentada pels 
bancs, als serveis tècnics de la Direcció de Planificació Econòmica per al seu informe. 
 
L’acta signada està incorporada com a document a l’expedient.  
 
II.  ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA PRESENTADA 
 
Sobre les ofertes presentades per Banco de Sabadell, SA, en data 27/10/2021 i Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, en data 28/10/2021, la Direcció de Serveis de 
Planificació Econòmica ha emès l’informe, de data 18 de novembre, el resum de les 
ofertes és el següent: 
 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA:  
 

Criteri 1: Millora sobre el diferencial màxim en les operacions de préstec a llarg 
termini dins del Programa de Crèdit Local: 

 
Percentatge de reducció que s’aplicarà al diferencial màxim sobre l’euribor a tres 
mesos per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos, establert a RSGTPF vigent 
en el moment de la concessió del préstec: -27 % 

 
Criteri 2: Millores que es presenten- actuacions complementàries al Programa de 
Crèdit Local: 

 
 Préstecs ponts per a inversions finançades amb subvencions: 

 

 Línia de bestretes de subvencions de la Diputació: Fins 50 milions a 12 
mesos 

 Línia de bestretes de subvencions d’altres administracions: Fins 20 milions 
a 12 mesos 

 Préstecs pont per a subvencions FEDER: Fins a 85 milions a un termini de 
5 anys 

 Préstecs pont per a subvencions PUOSC: Fins a 15 milions a un termini de 
2 anys 

 
 Millores a la tresoreria (actuacions relacionares amb la tresoreria) 

 

 Línies de circulant: fins a 125 milions a un termini de 12 mesos. 

 Línia de bestretes del programa Xarxa-Diputació de Barcelona fins a 175 
milions a un termini de 12 mesos 
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Altres efectes informatius i del què disposa la Base 7.3: 

 
Import de la disponibilitat de la línia de crèdit oferta (mínim 200 milions 
d’euros anuals): 250 milions d’euros anuals 

 
S’adjuntà a l’oferta la minuta de préstec tipus. 

 

 Banco de Sabadell, SA: 
 

Criteri 1: Millora sobre el diferencial màxim en les operacions de préstec a llarg 
termini dins del Programa de Crèdit Local: 

 
Percentatge de reducció que s’aplicarà al diferencial màxim sobre l’euribor a tres 
mesos per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos, establert a RSGTPF vigent 
en el moment de la concessió del préstec: -25 % 

 
Criteri 2: Millores que es presenten- actuacions complementàries al Programa de 
Crèdit Local: 

 
Préstecs ponts per a inversions finançades amb subvencions: 

 

 Línia de bestretes de subvencions (Diba o altres institucions) de 200 
milions d’euros, al tipus d’interès fix 0 % i termini màxim de 24 mesos, en 
producte pòlissa de préstec.  

 
Millores a la tresoreria (actuacions relacionares amb la tresoreria) 

 

 Línia de crèdit de 100 milions d’euros, al tipus d’interès fix 0 % i un termini 
màxim de 12 mesos 

 
Altres efectes informatius i del què disposa la Base 7.3: 

 
Import de la disponibilitat de la línia de crèdit oferta (mínim 200 milions 
d’euros anuals): 250 milions d’euros anuals 

 
S’adjuntà a l’oferta la minuta de préstec tipus. 

 
Es valoren les ofertes, d’acord amb la base 7a. del plec de bases, que es transcriu: 
 

“7.1. Els criteris i la ponderació que es tindran en compte a l’hora de seleccionar l’entitat 
seran els que tot seguit s’indiquen: 
  
Criteri 1: El percentatge de reducció ofert sobre el diferencial màxim sobre l’euríbor a tres 

mesos per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos, establert a la vigent Resolució 
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de la Secretaria General del Tresor i Política Financera 
(RSGTPF)................................................................................fins a 90 punts 

 
Es tindrà en compte el percentatge de reducció, proposat per l’entitat financera. 
S’assignaran 90 punts a la proposta que ofereixi el percentatge de reducció més alt, tot 
puntuant la resta d’ofertes en funció de la diferència amb l’oferta més alta i de manera 
proporcional, d’acord amb la fórmula següent: 

 
 

 
    Diferència amb l’oferta més alta 
Puntuació = 90 –     ___________________________    x  90  
 
     Oferta més alta 
 

Criteri 2: Millores presentades............................................................... fins a 10 punts 
 
Es valoraran aquelles que, com actuacions complementàries al Programa de Crèdit Local, 
s’adrecin al conjunt dels Ajuntaments i EMD de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb els subcriteris següents: 
 

- préstecs ponts per a inversions finançades amb subvencions. fins a 5 punts  
- actuacions relacionades amb la tresoreria................................ fins a 5 punts 

 
La puntuació de les millores ofertes, en cadascú dels apartats anteriors es realitzarà de la 
següent manera: 

 
- Únicament es tindrà en compte l’import de la línia de préstec. 
- L’oferta amb més import obtindrà 5 punts.  
- La resta d’ofertes es valorarà proporcionalment a l’oferta màxima. 

 
7.2. L’oferta de millores a les quals fa referència el criteri 2 de l’apartat anterior té caràcter 
opcional; en el cas de no oferir-se millores, la puntuació a atorgar en relació amb l’aplicació 
de dit criteri serà de 0 punts. 
 
7.3. En el cas que dues o més entitats obtinguin la mateixa puntuació com a conseqüència 
de la valoració dels criteris definits en els apartats anteriors, es prendrà en consideració 
l’import anual de la línia de finançament ofert per l’entitat financera que, en tot cas, haurà de 
respectar, com a mínim, les condicions establertes a la base 3a. L’entitat financera que 
presenti una línia de crèdit major serà la proposada per portar a terme l’acció concertada. 
 
7.4. Finalment i únicament en el cas que persistís l’empat entre dues o més entitats que 
presentessin la millor oferta, s’aplicaran els criteris de desempat previstos a l’article 147.2 de 
la LCSP. ” 

 
El text en la part de l’avaluació de l’oferta inclou la taula resum de valoracions que es 
reprodueix a continuació: 
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III.  PROPOSTA DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
En data 18 de novembre de 2021, s’ha reunit l’Òrgan seleccionador qui acorda donar 
conformitat a l’informe tècnic emès en data 18 de novembre de 2021 i, en base a 
aquest, proposar a l’òrgan competent la selecció per formalitzar l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023 amb l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, amb les condicions assenyalades en la seva oferta de data 28 de 
setembre de 2021, i d’acord amb la base desena del plec regulador. 
 
IV.  FONAMENTS DE DRET 
 
Quant a la relació entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en 
tant que modalitat de l’activitat de foment, aquesta ve regulada per les disposicions i 
els instruments següents: 
 

a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36. 
 
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242. 
 
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135. 
 
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la 

Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’1.03.2012). 

 
e) El Plec de Bases aprovat en sessió plenària de 29-7-2021, l’oferta de l’entitat 

financera seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de 
Barcelona. 

CRITERI D’AVALUACIÓ 

Màxima 
puntuació 

Banco Bilbao 
Vizcaya 

Argentaria, 
SA. 

Banco de 
Sabadell, 

SA 

Criteri preu de les operacions fins a 90 
punts 90,00 90,00 83,33 

Millores presentades fins a 10 punts 10,00 9,25 6,67 

Préstecs ponts per a inversions 
finançades amb subvencions fins a 5 
punts. 5,00 4,25 5,00 

Actuacions relacionades amb la 
tresoreria, fins a 5 punts. 5,00 5,00 1,67 

Total 100,00 99,25 90,00 
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Quant al principi de prudència financera, cal tenir en compte les disposicions següents: 
 

a) Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 

b) Resolució 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera (BOE 6/07/2017). 

 

En virtut de tot això, d’acord amb el que disposa la Base 10 del Plec de Bases, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. SELECCIONAR l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, per 
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2022-2023, prorrogable 
per a 2024, amb l’objecte d’obtenir el finançament de les operacions financeres dels 
Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord 
amb la seva oferta i, en particular, les condicions següents: 
 
a) Condicions de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de 

Crèdit Local: 
 

Import de la línia de crèdit: 250.000.000,00 euros anuals 
 
Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més 
fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà 
amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la 
subvenció de la Diputació. 
 
Carència: serà d'un any. 
 
Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys. 
 
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
 
Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals. 
 
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de 
prudència financera(*) – 27 % de dit diferencial, en el moment de la concessió 
del préstec. 

 
(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix 
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financera, en aplicació 
del que disposa l'art.48.bis.3 del text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel 
R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014 En aquest cas per un 
préstec de vida mitjana 67,50 mesos. 
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Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 
 

b) Les millores presentades com a actuacions complementàries al Programa de Crèdit 
Local següents: 

 
Préstecs ponts per a inversions finançades amb subvencions: 

 

 Línia de bestretes de subvencions de la Diputació: Fins 50 milions a 12 
mesos 

 Línia de bestretes de subvencions d’altres administracions: Fins 20 milions 
a 12 mesos 

 Préstecs pont per a subvencions FEDER: Fins a 85 milions a un termini de 
5 anys 

 Préstecs pont per a subvencions PUOSC: Fins a 15 milions a un termini de 
2 anys 

 
Millores a la tresoreria (actuacions relacionares amb la tresoreria) 

 

 Línies de circulant: fins a 125 milions a un termini de 12 mesos. 

 Línia de bestretes del programa Xarxa-Diputació de Barcelona fins a 175 
milions a un termini de 12 mesos. 

 
Segon. DISPOSAR que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel Ple 
de la corporació en la sessió de 29 de juliol de 2021, els presents acords, l’oferta de 
l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, el conveni formalitzat entre 
aquesta i la Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a l’apartat IV de la part 
expositiva del dictamen. 
 
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del 
procés de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificar-ho a 
l’entitat seleccionada i a la resta d’entitats que han participat. 
 
Quart. DONAR COMPTE al Ple dels presents acords, per al seu coneixement. “ 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 66.224,73 €, a l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018981).- 
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 
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1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

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

 
2. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès presentà en data 30/09/2021 una 

sol·licitud d'un préstec d’1.999.432,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.999.432,00 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 0,59 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.999.432,00 euros amb una subvenció d’import de 66.224,73 euros. 
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Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 66.224,73 euros a 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
30/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Gabinet d’Innovació Digital 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’adaptació de les condicions d’accés al recurs “SeTDIBA: serveis de suport 
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per a la transformació digital” (Exp. núm. 2021/0022270).- 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: 
 
“Antecedents  
 
1. El Gabinet d’Innovació Digital de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió 

Territorial de la Diputació de Barcelona té per assignades les funcions d’impulsar, 
planificar, dirigir i coordinar la realització de les activitats vinculades amb el 
desenvolupament dels projectes d’administració digital, transparència i govern 
obert a la Diputació de Barcelona, així com també donar suport als municipis i ens 
locals de la demarcació en aquests àmbits de treball. 
 

2. D’acord amb l’anterior i a proposta del Gabinet d’Innovació Digital, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de setembre de 2018, va 
aprovar incloure en el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” el recurs tècnic “SeTDIBA: serveis de suport per a la 
transformació digital”, així com la fitxa del recurs i les condicions per a accedir-hi. 

 

3. L’esmentat recurs SeTDIBA s’ha mantingut disponible per als ajuntaments de 
municipis de menys de 5.000 habitants i entitats municipals descentralitzades, en 
totes les anualitats successives, fins l’actual Catàleg de serveis 2021-2023 com a 
recurs de prestació continuada i s’ha concedit a un total de 109 ens locals de la 
demarcació. 

 

4. El conjunt de serveis inclosos en el recurs SeTDIBA són: 
 

 Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor 
d’expedients electrònics. 
 

 Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per 
la Diputació de Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, e-
TRAM, e-FACT, Iarxiu, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin incorporar en 
el futur. 
 

 Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en temes 
d'administració digital. 
 

5. Amb “SeTDIBA: serveis de suport a la transformació digital” es dona suport a la 
modernització i la transformació digital dels ens locals a través de la implantació 
de metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica per 
millorar seva gestió interna de forma més eficient i sistemàtica, tot enfortint i 
simplificant els canals de relació telemàtica amb la ciutadania. 
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Al llarg dels darrers anys de desplegament del recurs, el Gabinet d’Innovació 
Digital ha observat mancances en el desplegament de la tramitació electrònica 
legalment exigible en ens locals de major dimensió, als quals la Diputació ha de 
donar suport en compliment de les competències que li assigna la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
  

6. En aquest sentit, la voluntat és continuar avançant en el desplegament dels 
serveis que ofereix el recurs SeTDIBA i ampliar els ens locals de la demarcació 
que en poden ser destinataris, per la qual cosa, de forma progressiva es vol 
arribar a ajuntaments de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, 
mancomunitats i als ens dependents i vinculats de tots els anteriors, amb la 
correlativa inclusió d’aquests en recursos específics del Catàleg de serveis 2021-
2023.  
 

7. Aquest canvi en els ens locals destinataris de “SeTDIBA: serveis de suport per a 
la transformació digital” comporta haver d’adaptar les condicions d’accés al recurs 
que figuren annexes a cada convocatòria del recurs i que els ens locals que en 
resulten beneficiaris han d’aprovar la seva expressa subscripció.  
 

8. Les condicions s’actualitzen per adaptar-se a l’ampliació progressiva del 
desplegament dels serveis SeTDIBA a fi de no haver de modificar en el futur 
aquestes condicions. Per altra banda, també s'ha eliminat la puntuació per a la 
priorització de la fase de diagnosi perquè ja s'ha gestionat la major part de la 
demanda i amb els requisits actuals no es preveu un allau de sol·licituds del 
recurs. 

 
Fonaments de dret 
 

1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del 
sector públic, estableixen obligacions per a totes les administracions públiques 
que impliquen la transformació digital dels procediments administratius i dels 
expedients i documents que els sustenten.  
 

2. En el mateix sentit, el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, es 
proposa els quatre grans objectius de millorar l'eficiència administrativa, 
incrementar la transparència i la participació, garantir serveis digitals fàcilment 
utilitzables i millorar la seguretat jurídica. 

 
3. Per a l’aplicabilitat d’aquest marc legal, la Diputació de Barcelona en exercici de 

les atribucions i competències que li assignen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, presta funcions de suport, 
cooperació i assistència als municipis del seu àmbit territorial, especialment als 
municipis de menor capacitat econòmica i de gestió. En concret, l’esmentat article 
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36 en el seu apartat 1.g) atribueix expressament a la Diputació, com a 
competència pròpia, la prestació dels serveis d’administració electrònica en 
municipis de població inferior a 20.000 habitants. 

 

L’apartat 3.5.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 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 posteriors Decrets de Presidència núm. 4271/21 (BOPB de 
6.5.2021), núm. 5574/21 (BOPB de 31.5.2021) i núm. 7785/21 (BOPB de 16.7.2021), 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, entre d’altres, el Catàleg de 
serveis i el seu règim. 
 

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

 
ACORDS 

 

Primer. APROVAR l’adaptació del document que integra les Condicions d’accés del 
recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital”, d’acord amb el text 
que s’incorpora com a annex als presents acords. 
 

Segon. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per 
a públic coneixement i efectes.  
 
Tercer. DISPOSAR la incorporació d’aquestes Condicions d’accés al recurs 
“SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital” a aquest recurs que ofereix 
el Catàleg de serveis 2021-2023.” 
 
ANNEX al dictamen d’aprovació de l’adaptació de les condicions d’accés al 
recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital”. 
 
CONDICIONS D’ACCÉS al recurs “SeTDIBA: serveis de suport a la transformació 
digital”  
 
1. Introducció 
 
La Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de la demarcació serveis de suport a 
la transformació digital per facilitar-los el compliment de les seves obligacions en 
matèria de tramitació electrònica d’acord amb la normativa aplicable, i en general, per 
millorar la seva gestió aprofitant les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics. 
 
En aquest marc, SeTDIBA és el conjunt de serveis d’administració digital que ofereix 
la Diputació de Barcelona, a través del Gabinet d’Innovació Digital, en coordinació amb 
la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, l’Oficina de Patrimoni 
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Cultural de la Gerència de Serveis de Cultura i la Direcció de Serveis de Formació i el 
Gabinet de Premsa i Comunicació, als ens locals (ajuntaments de fins a 20.000 
habitants, entitats municipals descentralitzades, consells comarcals, mancomunitats) i 
als seus ens dependents i vinculats . SeTDIBA inclou:  
 

• Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor 
d’expedients electrònics. 

• Integració progressiva amb la resta de serveis i solucions digitals que ofereix la 
Diputació de Barcelona. 

• Integració amb la resta de serveis i sistemes que ofereix el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (endavant Consorci AOC): e-NOTUM, e-
TAULER, iARXIU, e-FACT, e-TRAM, EACAT, MUX i VIA OBERTA, a més dels 
que s’hi puguin incorporar en el futur, proveïts per aquesta o altres institucions. 

• Suport permanent als ens locals destinataris en la gestió del canvi en els 
vessants formatiu, comunicatiu i relacional, i de suport a la utilització de les 
solucions tecnològiques des del punt de vista funcional, i en general, en l’àmbit 
de l’administració digital. 

 
Així doncs, mitjançant SeTDIBA es proveeix als esmentats ens locals de serveis de 
suport per implantar mètodes de treball comuns d’accés a eines tecnològiques i de 
serveis de suport per a la seva utilització continuada, que estan subjectes a les 
especificacions determinades en aquest document. 
 
D’altra banda, e-SET és un model de treball definit inicialment pel Consorci AOC i que 
la Diputació de Barcelona adopta i impulsa per al desenvolupament de SeTDIBA. e-
SET consisteix en un conjunt d’instruccions i mètodes per gestionar els documents, els 
expedients i les tasques que es deriven de la gestió diària d’un ens local de 
determinada dimensió organitzativa, i és per això que s’ha considerat adequat per als 
ens locals l’objectiu de SeTDIBA. 
 
Aquest document descriu el contingut del recurs “SeTDIBA: serveis de suport a la 
transformació digital” del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals, i recull 
les actuacions que per a la seva posada a disposició realitzarà la Diputació de 
Barcelona, així com les condicions que hauran de complir els ens locals que els 
vulguin utilitzar.  
 
L’acceptació d’aquestes condicions d’accés és requisit per a la sol·licitud del recurs i la 
prestació continuada de les assistències que se’n derivin.  
 
2. Antecedents i marc legal 
 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector 
públic, estableixen tot un conjunt d’obligacions per a totes les administracions 
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públiques que impliquen una veritable transformació digital dels procediments 
administratius i dels expedients i documents que els sustenten.  
 
En relació amb aquest àmbit el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans 
electrònics, es proposa els quatre grans objectius de millorar l'eficiència administrativa, 
incrementar la transparència i la participació, garantir serveis digitals fàcilment 
utilitzables i millorar la seguretat jurídica. 
 
Per a l’aplicabilitat d’aquest marc legal, la Diputació de Barcelona en exercici de les 
atribucions i competències que li assignen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, presta funcions de suport, cooperació i 
assistència als municipis del seu àmbit territorial, especialment als municipis de menor 
capacitat econòmica i de gestió. En concret, l’esmentat article 36 en el seu apartat 1.g) 
atribueix expressament a la Diputació, com a competència pròpia, la prestació dels 
serveis d’administració electrònica en municipis de població inferior a 20.000 habitants. 
 
Així, per decret de Presidència de la Diputació de 26 de juny de 2014, es va aprovar el 
desenvolupament de la “Línia específica de suport al petit municipi” en la qual es 
contempla que en els plans i programes que impulsi la Diputació es vetllarà per la 
incorporació de previsions específiques en favor dels petits municipis.  
 
Pel que fa als serveis d’administració digital, el 17 de desembre de 2015 la Diputació 
de Barcelona va signar el conveni de col·laboració amb el Consorci AOC per impulsar 
la implantació de la metodologia de treball e-SET als municipis del seu àmbit territorial, 
prioritzant aquells de menys de 1.000 habitants. En aquest conveni es va preveure una 
fase inicial o pilot i una fase d’extensió adreçada als municipis de fins a 5.000 
habitants.  
 
En el marc d’aquesta col·laboració amb el Consorci AOC, la Diputació va aprovar per 
Decret núm. 4578/2015 la implantació pilot de la metodologia e-SET en 6 ajuntaments 
de la demarcació. Un cop analitzat i valorat favorablement l’impacte de la metodologia 
en els municipis pilot, el Gabinet d’Innovació Digital va impulsar el projecte 
d’implantació de la metodologia conjuntament amb les eines informàtiques per facilitar 
el compliment de la Llei 39/2015, fins a un total d’11 ajuntaments pilot, el que es va 
aprovar per Decret núm. 5115/2018. 
 
Més enllà de les obligacions legals, els serveis SeTDIBA constitueixen, en l’àmbit 
territorial i competencial de la Diputació de Barcelona, una actuació vinculada al Pacte 
Nacional per a la Societat Digital signat el 24 d’octubre de 2016 que impulsa la 
generació d'una nova Administració, oberta, més àgil, més senzilla i més orientada a 
les necessitats vitals dels ciutadans producte de la digitalització de les administracions 
catalanes. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

3. Objecte i descripció del servei que presta la Diputació de Barcelona 
 
Els serveis SeTDIBA consisteixen en: 
 
1. Posar a l’abast dels ens locals destinataris la informació, les eines de registre i el 
gestor d’expedients d’acord amb la metodologia e-SET.  
 
2. Proporcionar formació, assessorament i suport continuat en la metodologia e-SET i 
en les eines facilitades, de forma directa o a través de la col·laboració amb els consells 
comarcals.  
 

3. Permetre la consulta o gestió de les anotacions de registre i els documents i 
expedients disponibles a nivell municipal, per part del personal de l’ens destinatari 
autoritzat per a fer-ho, mitjançant les eines de consulta i accés a la informació 
facilitades per la plataforma.  
 

4. Facilitar materials de suport metodològics, així com models i plantilles per a la gestió 
local.  
 

5. Assegurar les adaptacions de les eines a l’evolució dels requeriments normatius. 
 

6. Gestionar i assegurar les integracions del registre i el gestor d’expedients amb la 
plataforma EACAT, i en concret els serveis: e-TRAM, e-FACT, e-TAULER, e-NOTUM, 
iARXIU, MUX i VIA OBERTA proveïts pel Consorci AOC, així com desenvolupar noves 
integracions amb productes que pugui proveir el mateix Consorci, o per altres 
institucions, que s’hi escaiguin que es puguin incorporar i integrar en SeTDIBA.  
 

7. Posar a l’abast dels ens locals les integracions del registre i el gestor d’expedients 
amb els sistemes d’informació facilitats per la Diputació de Barcelona, com són: el 
padró municipal, el sistema de gestió comptable, i els circuits de gestió digital de la 
despesa. 
 

8. Incorporar de forma progressiva a SeTDIBA la integració i adaptació d’altres eines 
proveïdes per la Diputació de Barcelona.  
 

9. Centralitzar l’arxivament o custòdia de dades i documents electrònics donant 
compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat i a la normativa sobre protecció de 
dades de caràcter personal. 
 

10. Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària, disposant 
d’un servei d’assistència que asseguri el correcte funcionament de tot el sistema, 
sense perjudici que hi pugui haver talls puntuals de servei als efectes de manteniment 
o actualització de la plataforma, o per les incidències que es puguin produir. 
 

11. La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’articular mecanismes de seguiment 
i control, per tal d’assegurar un correcte ús del sistema i de la metodologia així com el 
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compliment de l’objecte de l’actuació, sempre garantint el respecte vers la 
confidencialitat de la informació, i de les dades personals objecte de tractament. 
 

12. La Diputació de Barcelona no és responsable de la correcció i qualitat de la 
informació incorporada al sistema per l’ens local. 
 

13. La Diputació de Barcelona es compromet a retornar les dades i eliminar la 
informació existent en els seus sistemes en cas de renúncia explícita de l’ens local als 
serveis de SeTDIBA, essent responsabilitat de l’ens local la migració de dades cap a 
altres sistemes. No obstant, es mantindrà una còpia bloquejada de les dades 
utilitzades durant el temps en el qual es puguin derivar responsabilitats de l'execució 
de la prestació. 
 
4. Fase de desenvolupament 
 
L’assistència als ens locals derivada del recurs “SeTDIBA: serveis de suport a la 
transformació digital” s’estructura en les fases següents:  
 
Fase de diagnosi: té per objectiu, d’una banda, verificar els aspectes organitzatius i 
tecnològics que fan possible l’evolució adequada del projecte; i, d’una altra, recopilar la 
informació necessària per a la seva configuració. Aquesta fase finalitza amb la 
identificació dels requisits a acomplir per l’ens local i la proposta de configuració de les 
eines.  
 
Fase d’implantació: té per objectiu que el personal de l’ens destinatari assoleixi els 
coneixements tant metodològics, com de les eines que es faran servir. Aquesta fase 
finalitza amb la jornada d’arrencada de les eines en entorn real a l’ens destinatari.  
 
Fase de consolidació i finalització de la implantació: té per objectiu verificar que l’ens 
destinatari aplica la metodologia correctament i resoldre dubtes o reforçar conceptes 
abans de donar per finalitzada la implantació de la metodologia i les eines. 
 
Fase de manteniment: té per objectiu donar suport a l’ens destinatari al llarg del temps 
tant en aspectes metodològics com d’ús de les eines i fer seguiment de la continuïtat 
del model de treball al llarg del temps. 
 
5. Compromisos dels ens locals beneficiaris  
 
Durant la fase de diagnosi: 
 

1. Facilitar a la Diputació de Barcelona informació veraç i actualitzada que li sigui 
requerida per a l’elaboració de la diagnosi inicial i la identificació dels requisits 
bàsics a assolir per part de l’ens destinatari.  
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2. Lliurar a la Diputació de Barcelona la informació necessària per poder realitzar la 
configuració del registre i del gestor d’expedients i de les eines que en el futur 
puguin ampliar l’abast del servei. 

3. Identificar un cap de projecte i l’equip impulsor que coordinarà el projecte dins de 
l’ens local, recopilar la informació necessària per la configuració i vetllar pel 
compliment de la metodologia, els requisits previs i els acords adoptats, i 
realitzarà les accions de comunicació sobre el projecte a tota l’organització de 
l’ens local. En aquest equip impulsor ha de participar el secretari/ària-
interventor/a de l’entitat.  

 
Durant les fases d’implantació i consolidació:  
 

1. Assegurar els recursos humans i materials (adquisició de lectors de targetes, 
escàners locals o altres dispositius que s’hi escaiguin) durant tot el projecte 
d’implantació. Aquestes mesures poden suposar reducció o tancament puntual 
del servei d’atenció ciutadana durant els dies de formació en la metodologia i de 
posada en funcionament de les eines de gestió digital. 

2. Assegurar una connectivitat suficient que permeti la implantació d’un model de 
treball basat en l’ús intensiu de les xarxes de comunicacions. Tot això, sens 
perjudici de les iniciatives que en aquest àmbit impulsa la Diputació de 
Barcelona. 

3. Realitzar les actuacions necessàries amb el Consorci AOC per donar d’alta els 
serveis que s’han d’integrar amb les eines SeTDIBA i autoritzar a la Diputació de 
Barcelona a realitzar les gestions i tasques tècniques d’integració directament 
amb els serveis tècnics del Consorci AOC. 

4. Adoptar com a instruments municipals de gestió documental (quadre de 
classificació, tipologies documentals i altres que s’hi escaiguin) els adaptats al 
model SeTDIBA per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.  

5. Realitzar les accions de comunicació adreçades a la ciutadania que garanteixin 
el coneixement del projecte de transformació digital i el funcionament dels canals 
de relació telemàtica amb l’ens local. 

6. Facilitar l’accés com a administradors al personal que realitza el suport en nom 
de la Diputació de Barcelona. En el cas de ser beneficiaris del suport d’arxivers 
itinerants de la Diputació de Barcelona, facilitar-los els permisos d’accés 
necessaris per garantir l’exercici de les seves funcions.  

 
Un cop realitzada la fase d’implantació de les eines i el model de treball, i de forma 
contínua:  
 

1. Assegurar la continuïtat del model e-SET en l’ens local un cop finalitzada la fase 
d’implantació, davant les disfuncions que es puguin produir. A aquest efecte el 
Gabinet d’Innovació Digital, periòdicament, traslladarà els resultats del seguiment 
de l’ús dels serveis que estigui realitzant l’ens local i les propostes d’actuació que 
se’n derivin. 
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2. Mantenir el nucli de dades de persones i d’adreces, depurant els duplicats i 
adaptant les entrades a les directrius facilitades pel Gabinet d’Innovació Digital 
de la Diputació de Barcelona.  

3. Portar a terme la gestió d’alta d’usuaris del registre i del gestor d’expedients a 
través del gestor d'accessos a les aplicacions de la Diputació de Barcelona 
(referent SVUS de l’ens destinatari), especificant els diferents tipus d’accés 
(perfil, càrrec, unitats de treball en les que inicia tràmit, etc.). 

4. Gestionar el canvi en les dades dels usuaris, com per exemple l’adreça del 
correu electrònic d’aquests, a l’efecte de no dificultar la tramesa de comunicats. 

5. Donar de baixa els usuaris que causen baixa a l’ens destinatari, o que canvien 
de funcions, a través del corresponent referent SVUS. 

6. Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol anomalia que detectin en l’ús 
de les aplicacions.  

7. Assumir les responsabilitats derivades d’un ús incorrecte de la plataforma per 
part de l’ens local, o de les dades i documents emmagatzemats a la plataforma 
pels danys i perjudicis causats a tercers. 

8. Mantenir actualitzada la seu electrònica per tal de garantir que els canals de 
tramitació electrònica i la verificació de documents electrònics es troben 
operatius d’acord amb les directrius facilitades pel Gabinet d’Innovació Digital.  

 
No es preveu la migració de dades de registre, entenent que aquestes dades 
quedaran consolidades en els llibres anuals de registre municipal.  
 
En el cas que l’ens local disposi de gestor d’expedients previ, amb documents 
autèntics signats digitalment, el cost econòmic, les adaptacions a l’estructura i 
metadades SeTDIBA i la revisió de la càrrega de dades en el gestor d’expedients serà 
responsabilitat de l’ens local. Des de la Diputació de Barcelona es facilitarà la 
informació tècnica i l’assessorament per realitzar la migració de les dades i documents 
i que l’ens pugui validar-ne el resultat. 
 
6. Revocació, renúncia i vigència del servei 
 
6.1. Revocació de l’aprovació del suport  
 
Fruit de la Fase de diagnosi prevista en aquest document, es poden identificar 
mancances tant tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del 
projecte. En aquest cas, el Gabinet d’Innovació Digital proposarà a l’ens destinatari les 
mesures a adoptar i el termini per a realitzar-les, així com les mesures de suport que, 
si s’escau, se li ofereixen des de la Diputació de Barcelona que puguin ser del seu 
interès.  
 
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i 
no es pot garantir la correcta implantació del projecte, el Gabinet d’Innovació Digital 
iniciarà els tràmits per a la revocació del suport.  
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L’ens destinatari podrà tornar-ho a sol·licitar en properes convocatòries del Catàleg de 
serveis de la Diputació de Barcelona podent-se aplicar en aquest cas condicions de 
copagament de la implantació del servei SeTDIBA.  
 
6.2. Renúncia per part de l’ens local 
 
Atès que SeTDIBA constitueix un recurs de prestació contínua, el servei restarà vigent 
sempre i quan l’ens local no hi renunciï explícitament. En aquest supòsit caldrà acordar 
entre les parts el calendari en el qual es produirà la finalització de la prestació del 
servei, i com es realitzarà el retorn de la informació de l’ens local continguda en els 
sistemes d’informació de la Diputació de Barcelona. 
 
7. Protecció de dades de caràcter personal 
 
7.1. D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades (RGPD) i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informarà 
a l’ens local beneficiari del recurs SeTDIBA i al seu personal usuari de les eines 
SeTDIBA, repecte el tractament de les seves dades personals, de: 
 
Responsable del tractament 
 
Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades per a consultes, queixes 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat  
 
Finalitat del tractament 
 
Seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió dels usuaris externs amb 
accés als sistemes i eines corporatives de la Diputació, concretament a les eines dels 
serveis SeTDIBA. 
 
Temps de conservació 
 
Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la 
recollida, es conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu. 
 
Legitimació del tractament 
 
Missió d’interès públic. 
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Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la correcta 
identificació dels usuaris. 
 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no serà possible l’accés a les 
eines proveïdes per la Diputació. 
 
Destinataris de cessions o transferències 
 
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
 
No s’ha previst cap transferència internacional de les dades subministrades. 
 
Drets de les persones interessades 
 
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu  
electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o 
presencialment o per correu postal a les oficines del Registre General de la Diputació 
de Barcelona a la Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular 
en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD.  
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
7.2. Obligacions de les parts  
 
7.2.1.- Les que s’estableixen en el règim regulador del Catàleg de serveis de la 
Diputació de Barcelona. 
 
7.2.2.- Altres obligacions que afecten a la Diputació de Barcelona en tant que 
encarregada del tractament, en el present recurs: 
 
a) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 

efectuades per compte dels ens locals destinataris dels serveis SeTDIBA, que en 
són els responsables, que contingui:  

 
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 

responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant 
del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització 
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, 
paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 

 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

 
b) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 

persones autoritzades per tractar dades personals. 
c) En el cas que alguna de les persones afectades exerceixin els drets d'accés, 

rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no 
ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregada del 
tractament, aquesta ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça del responsable 
del seguiment del recurs, qui la derivarà al DPD del responsable del tractament 
afectat. La comunicació es farà de forma immediata i en cap cas més enllà de 
l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb 
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

d) En el cas que l’ens local responsable del tractament tingui obligació de realitzar 
l’avaluació d'impacte en protecció de dades personals per a l’ús d’aquests serveis, 
la Diputació i els prestadors de serveis que aquesta hagi contractat li donaran 
suport. 

e) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 

f) La Diputació posarà a disposició del responsable del tractament tota la informació 
necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar 
les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor 
autoritzat per ell. 

g) La Diputació de Barcelona, d’acord amb el Catàleg de serveis, implantarà les 
mesures de seguretat que: 

 

 Garanteixin la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents 
dels sistemes i serveis de tractament. 

 Permetin restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma 
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 

 Permetin verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 

h) La Diputació i l’ens responsable del tractament es comunicaran les dades de 
contacte dels seus respectius DPD. 

i) La Diputació informarà el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en 
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, i a través del seu delegat de 
protecció de dades, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu 
càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant 
per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
 

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat 
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de 
dades personals afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt 
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de 
les dades personals. 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les 
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

 
7.2.3.- Obligacions dels ens locals beneficiaris: 
 
a) Correspon a l’ens destinatari l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives 

necessàries que garanteixin que només els usuaris autoritzats podran accedir als 
sistemes del registre i del gestor d’expedients, i en general, a qualsevol sistema 
interconnectat als serveis SeTDIBA. 

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat, tan sols en el cas que 
pertoqui. 

c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.  
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD i la 

Llei orgànica 3/2018. 
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació inicial del recurs “Redacció del projecte executiu per al tractament de 
vegetació en parcel·les públiques” 20/y/290158 de l’actuació Can Amat de 
l’Ajuntament d’Ullastrell, concedit en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/7616).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en endavant, 
Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos (AJG 5/2020). 

 
2. Per acord, de la Junta de Govern (223/20) de la Diputació de Barcelona, de 28 de 

maig de 2020, es va concedir un recurs per a la realització de la següent actuació: 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Tipus de 
recurs 

Classe de recurs 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I Can Amat 2040014223 20/Y/290158 Tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

 
3. Atesa la revisió en detall de la documentació aportada per l’Ajuntament d’Ullastrell, 

es verifica que la majoria de les parcel·les de titularitat pública de Ca n’Amat es van 
incloure en el traçat de la franja inclosa al projecte executiu per a l’obertura i 
manteniment de la franja perimetral, recurs tècnic del Catàleg 2017 amb codi XGL 
17/Y/244706 i posteriorment van ser executades amb l’ajut econòmic per a la 
Obertura de la franja perimetral de Ca n’Amat mitjançant l’assistència amb codi XGL 
18/Y/257048 dins el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2018. 

 
4. Atès que a l’acord quart del dictamen de concessió de recursos tècnics esmentat 

determina que el centre gestor es reserva el dret de revocar una sol·licitud 
classificada com a estimada, si en el moment de l’execució de les fases de treball 
de redacció, el tècnic redactor de la Diputació de Barcelona es troba, entre altres, 
en alguna d’aquestes situacions: 
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a. L’ens no aporta la informació urbanística necessària i imprescindible per a 
redactar el projecte. 

b. L’ens no accepta els criteris tècnics establerts en la legislació vigent ni les 
consideracions tècniques elaborades per aquest centre gestor. 

c. Es detecta que el projecte a redactar no és per a una urbanització o nucli de 
població. 

d. Renúncia o desistiment de l’ens. 
e. Altres consideracions tècniques. 

 
5. En la fase inicial de la redacció del projecte, es realitza un revisió més detallada de 

la documentació aportada per l’Ajuntament d’Ullastrell. En aquesta es verifica que la 
majoria de les parcel·les de titularitat pública de Ca n’Amat es van incloure en el 
traçat de la franja inclosa al projecte executiu per a l’obertura i manteniment de la 
franja perimetral, recurs tècnic del Catàleg 2017 amb codi XGL 17/Y/244706 i 
posteriorment van ser executades amb l’ajut econòmic per a l’Obertura de la franja 
perimetral de Ca n’Amat mitjançant l’assistència amb codi XGL 18/Y/257048 dins el 
Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2018. Únicament hi ha dos 
parcel·les no incloses en el traçat de la franja, la 5181501DF1958S0001RU i la 
4980028DF1948S0001XE. 

 
6. Atès que una de les condicions establertes per optar al recurs és que la superfície 

total acumulada per realitzar el projecte sigui d’un mínim de 5000 m2 i que 
únicament hi ha dos parcel·les no incloses en el traçat de la franja, la 
5181501DF1958S0001RU i la 4980028DF1948S0001XE, les quals sumen 
aproximadament uns 800 m2.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 36 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020. 
 
2. Vist l’article 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

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

l’apartat 3.5.c) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. REVOCAR inicialment la concessió del recurs que s’indica en aquest apartat, 
atorgat en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020: 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Tipus de 
recurs 

Classe de recurs 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I Can Amat 2040014223 20/Y/290158 Tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

 
Segon. HABILITAR un termini de quinze dies comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació del present acord per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el 
que estimi pertinent. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta acord a l’ens afectat.” 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del projecte constructiu “Barreres de seguretat 2022” (Exp. núm. 2021/22395).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La finalitat del projecte constructiu és la d’instal·lar les barreres de seguretat en 
diverses carreteres provincials que presenten un major grau de perillositat i per 
procedir a la substitució dels elements ja col·locats en aquestes mateixes carreteres, 
però que han quedat fora de servei ja sigui per l’alçada insuficient, o perquè han sofert 
desperfectes, així com definir les proteccions necessàries a afegir a les barreres de 
seguretat d’aquestes carreteres per tal de suavitzar la gravetat dels accidents dels 
motociclistes, i per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha 
redactat el projecte constructiu “Barreres de seguretat any 2022”. 
 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 209.677,07 EUR, IVA exclòs, i amb el 
21 % de l’IVA de 44.032,18 EUR, resulta tenir un pressupost total de 253.709,25 EUR. 
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3. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 19 
de novembre de 2021, amb la data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu del 26 de 
novembre de 2021, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense 
informació pública per tractar-se d’obres de conservació. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial decret 
337/2010, de 19 de març. 
 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’impacte ambiental de plans i programes i a l’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes. 
 
3. Aquest projecte no té informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte de barreres de seguretat any 2022, amb un pressupost de 
dos-cents nou mil sis-cents setanta-set euros amb set cèntims (209.677,07 EUR), 
IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, d’import 44.032,18 EUR, resulta tenir un 
pressupost total de dos-cents cinquanta-tres mil set-cents nou euros amb vint-i-
cinc cèntims (253.709,25 EUR), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i 
salut, de conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
i en el mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
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Documents vinculats  
 
Projecte(d697fca733078f96481b) 
Perfil Signatari  Data signatura  
Tècnic/a del Servei Promotor  David Domínguez i Ferrer (SIG) 19/11/2021, 16:48  
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG) 19/11/2021, 19:38 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del projecte constructiu “Sistema de protecció de motoristes. Any 2022” (Exp. 
núm. 2021/22399).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta corporació i 

dins de l’objectiu de la millora de la seguretat viària, redacta el present projecte, que 
està dividit entre les dos demarcacions, l’Oriental (sector de Berga), i la demarcació 
Occidental, amb més gruix d’obra, un 60 % aproximadament, (Vilafranca, Martorell i 
Manresa), i està orientat a complementar les mancances de barreres de seguretat i 
manteniment dels elements, col·locant sistemes de protecció de motoristes, així 
com substituint postes IPN, actualment fora de recomanacions, per postes tubulars, 
segons els criteris actuals, són molt menys agressius, davant un hipotètic impacte 
d'un motorista o ciclista, i per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, 
adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta 
Diputació, ha redactat el projecte constructiu de Sistema de protecció de 
motoristes. Any 2022. 

 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 620.829,20 €, IVA exclòs, i amb el 21 % 

de l’IVA de 130.374,13 €, resulta tenir un pressupost total de 751.203,33 €. 
 
3. El projecte contempla que la classificació de les obres per a poder participar en la 

licitació d’aquestes obres serà la següent: 
 
Grup G, Subgrup 5, Categoria 3 (d) 
 

4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 
19 de novembre de 2021, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 26 
de novembre de 2021, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, 
sense informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORD 
 
Únic. APROVAR el projecte de Sistema de protecció de motoristes. Any 2022, amb un 
pressupost de sis-cents vint mil vuit-cents vint-i-nou euros amb vint cèntims 
(620.829,20 €), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA, d’import 130.374,13 €, 
resulta tenir un pressupost total de set-cents cinquanta-un mil dos-cents tres euros 
amb trenta-tres cèntims (751.203,33 €), el qual conté el corresponent estudi de 
seguretat i salut, de conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, i en el mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals 
aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats  
 
Projecte (d614a83047853c45d728) 
Perfil Signatari Data signatura  
Tècnic/a del Servei Promotor  David Domínguez i Ferrer (SIG) 19/11/2021, 16:47 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG) 19/11/2021, 19:38 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament 
primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de 
Barcelona, per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics 
dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per import de 
40.000 €, durant l’any 2022 (Exp. núm. 2021/0021842).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del dia 9 de maig de 2017 (en endavant 
l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, té 
adjudicats a diferents concessionaris, l’explotació dels equipaments pedagògics de les 
finques de la seva propietat, Escola de Natura la Traüna i Escola de Natura Rectoria 
de Vallcàrquera (Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny), Escola de 
Natura Can Grau (Parc del Garraf) i Escola de Natura les Codines (Parc del Castell de 
Montesquiu). 
 
Atès que la corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per tal 
d’incloure com equipament del Parc el Centre d’Activitats Ambientals de Cal Ganxo 
(Parc del Garraf). 
 
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats 
mediambientals en règim d’estades amb pernoctació per als centres d’educació infantil 
i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i concertats, de la 
província de Barcelona, de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els 
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plecs de condicions que regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió 
administrativa. 
 

Atès que els concessionaris fixen el preu de l’estada a l’equipament per assistent i dia, 
el centre escolar haurà de pagar la despesa efectuada a l’adjudicatari de la concessió. 
 

Atès que l’objectiu principal d’aquestes estades és atendre el major nombre possible 
d’escolars per a que puguin prendre contacte amb la natura i obtenir una formació 
activa i integral mitjançant els programes educatius que imparteixen els concessionaris 
dels equipaments. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, ha considerat oportú fer una 
convocatòria, per a concedir ajuts econòmics adreçats als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari i d’educció especial que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs 
Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al desenvolupament d’aquestes actuacions és 
de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de l’any 2022 que es detalla a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 

G/50402/17230/45390 32.000,00 euros 
G/50402/17230/47901 3.000,00 euros 
G/50402/17230/48900 5.000,00 euros 

 

Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança.  
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, i que va entrar 
en vigor el passat 1 de juliol), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llegua catalana i 
castellana. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 

Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
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Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 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 núms. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer. Aprovar la convocatòria núm. 202220215120012943 que incorpora les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència competitiva 
als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, 
i d’educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades 
ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la 
Diputació de Barcelona durant el 2022, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA QUE INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, 
PÚBLICS I CONCERTATS I D’EDUCACIÓ ESPECIAL DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER A FINANÇAR LES ESTADES AMBIENTALS EN ELS EQUIPAMENTS 
PEDAGÒGICS DELS ESPAIS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT EL 2022. 
 
Codi de la convocatòria 202220215120012943 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
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1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals als 
centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i 
d’educació especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als 
equipaments d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que 
es relacionen a continuació: 

 
1) Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 

 

- Escola de Natura la Traüna  

- Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera 
 

2) Parc del Garraf: 
 

- Escola de Natura Can Grau 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats 
pedagògiques.  

 
3) Parc del Castell de Montesquiu 

 

- Escola de Natura les Codines 
 

2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 

 
La finalitat de les subvencions adreçades als centres d'educació infantil, d'ensenyament 
primari i secundari, tant públic com concertat, i d’educació especial que vulguin fer estades 
els equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és 
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, 
a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot 
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 

 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 

 

3. Període d’execució 
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2022 al 26 de novembre de 2022. 

 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic, 
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que 
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hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 

 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 

 
5. Documentació a aportar 

 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

 
1.- Persones jurídiques: 

 
1) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 

que ho fa i adjuntant la documentació que ho justifiqui. 
2) Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent i/o Estatuts i/o 

aquella en la que consti el darrer objecte social. 
3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
4) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
5) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

7) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos. 

8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  

11) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes 
per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 
2.- Persones físiques 
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1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

5) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos.  

6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

7) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

8) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes 
per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 23. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

 
El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 10 de gener de 2022 i finalitzarà l’11 
de febrer de 2022 inclòs. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 
 

7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud. 

 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte de convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

 Per a tota la tipologia de centres (escoles ordinàries, centres educatius de 
complexitat màxima (CAEP) i centres d’educació especial (CEE)). Número de 
pernoctacions: 

 
- Estades de 3 pernoctacions (o més): 3 punts 
- Estades de 2 pernoctacions: 2 punts 
- Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt 

 

 Per a tota la tipologia de centres excepte els centres d’educació especial (CEE). 
Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament: 
 
- Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts 
- Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts 
- Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt 

 

 Per a centres d’educació especial (CEE). Número d’alumnes que fan l’estada en 
l’equipament: 
 
- Atenent a les ràtios d’alumnes en centres d’educació especial CEE, la puntuació 
per aquestes escoles serà sempre de 3 punts. 

 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, de forma proporcional a la puntuació 
obtinguda i sense deixar-ne exclosa cap. 

 
10.  Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2022 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 40.000,00 € amb càrrec al pressupost de 
despeses de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de l’any 2022 que es detalla a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 

 
G/50402/17230/45390  32.000,00 euros 
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G/50402/17230/47901    3.000,00 euros 
G/50402/17230/48900    5.000,00 euros 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries, en 
funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris. 
 
En el supòsit que s’esgoti la consignació pressupostària total destinada a aquesta 
subvenció, es reduirà l’import atorgat de manera proporcional a la baixa per tal d’ajustar-lo al 
nombre de sol·licituds rebudes. Igualment, en cas contrari, s’augmentarà el percentatge 
atorgat de manera proporcional fins a esgotar la partida. 
 
11.  Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació amb els punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40 % del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20 % 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.  
 
A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament (apartat 9) 
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on 
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per 
la Diputació de Barcelona. 

 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40 % 6 20 % 

5 39 % 5 19 % 

4 38 % 4 18 % 

3 37 % 3 17 % 

2 36 % 2 16 % 

1 35 % 1 15 % 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com Centres d’Educació Especial 
(CEE), s’ha determinat augmentar l’import de la subvenció un 10 % sobre cadascun dels 
percentatges. Aquest increment no superarà, en cap cas, el 50 % del preu de l’estada per 
alumne i dia, en escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni 
del 35 % per a les escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs.  
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CAEP i CEE Municipis dins del parc CAEP i CEE Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50 % 6 30 % 

5 49 % 5 29 % 

4 48 % 4 28 % 

3 47 % 3 27 % 

2 46 % 2 26 % 

1 45 % 1 25 % 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat o centres d’educació 
especial, segons determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, publicada al DOGC núm. 8414 de 20 de maig 
de 2021. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, o persona en qui delegui. 

 Una persona designada per la Presidència de la Diputació de Barcelona. 

 Cap de la Secció d’Ús Públic i Educació Ambiental de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. 

 Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 

 Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretària 
de l’òrgan col·legiat. 

 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 

13.  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 

D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions el 
termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà excedir de 
sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria. 
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 

14.  Acceptació de la subvenció 
 

S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  
 

15. Obligacions dels beneficiaris 
 

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

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

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
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6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS. 

 
16.  Despeses subvencionables 

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
1. Aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2022 al 26 de 
novembre de 2022. 
 
2. No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació. 
 
3. No es consideraran despeses subvencionables: 
 

a. Despeses financeres. 
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin 

imputables al projecte subvencionat. 
 

17.  Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 

18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 

Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

19. Termini i forma de justificació 
 

1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de novembre 
de 2022. 
 

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa, i revestirà forma de: 
 

Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, amb una relació detallada dels ingressos i de les despeses, el qual 
haurà de tenir el següent contingut: 
 

a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació, 
en la qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola 
que faci l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies 
de permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al 
concessionari o responsable de l’equipament pedagògic. 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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b) El document justificatiu a presentar serà la factura corresponent a l’estada de 
l’equipament pedagògic emesa pel concessionari titular de l’equipament. 

 

c) S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat.  

 

d) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals que els serà lliurat pel responsable de 
l’equipament pedagògic en el qual realitzen l’estada. 

 

L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada 
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament. 
 

20.  Deficiències en la justificació  
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 

2. 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, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 

21.  Mesures de garantia 
 

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa, així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 

22.  Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 

23.  Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

24.  Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 

25.  Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 

26.  Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 

27.  Obligats al reintegrament  
 

1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 

2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 

28.  Infraccions i sancions 
 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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29.  Règim jurídic supletori 
 

En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 

 

Segon. Aprovar l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, i que va entrar en vigor el passat 
1 de juliol), el text íntegre del qual és el següent: 

 

“Extracte de l’Acord de data 23 de desembre de 2021 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova la convocatòria que incorpora les bases 
específiques, en règim de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la 
província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments 
pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 
2022. 
 
BDNS (identif:) 
 
Codi de la convocatòria 202220215120012943 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador. 
 
Primer . Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic, 
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS). 
 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris en el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals als centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als equipaments 
d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen 
a continuació: 
 

1. Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 
 

- Escola de Natura la Traüna 

- Escola de Natura Vallcàrquera 
 
2. Parc del Garraf: 

 

- Escola de Natura Can Grau 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’activitats pedagògiques.  

 
3. Parc del Castell de Montesquiu 

 

- Escola de Natura les Codines 
 
La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i 
secundari, tant públic com concertat i d’educació especial, que vulguin fer estades els 
equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és 
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, 
a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot 
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
Tercer. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2022 al 26 de novembre de 2022. 
 
Quart . Bases reguladores 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
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La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
Cinquè. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2022 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 40.000,00 € amb càrrec al pressupost de 
despeses de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de l’any 2022 que es detalla a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 

 
G/50402/17230/45390 32.000,00 euros 
G/50402/17230/47901 3.000,00 euros 
G/50402/17230/48900 5.000,00 euros 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Es podrà redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries, en 
funció de la diferent tipologia jurídica dels beneficiaris. 
 
En el supòsit de que s’esgoti la consignació pressupostària total destinada a aquesta 
subvenció, es reduirà l’import atorgat de manera proporcional a la baixa per tal d’ajustar-lo al 
nombre de sol·licituds rebudes. Igualment, en cas contrari, s’augmentarà el percentatge 
atorgat de manera proporcional fins a esgotar la partida. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació amb els punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40 % del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20 % 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.  
 
A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament (apartat 9) 
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on 
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per 
la Diputació de Barcelona. 

 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40 % 6 20 % 

5 39 % 5 19 % 

4 38 % 4 18 % 

3 37 % 3 17 % 
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Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

2 36 % 2 16 % 

1 35 % 1 15 % 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’ha determinat augmentar l’import de la 
subvenció un 10 % sobre cadascun dels percentatges. Aquest increment no superarà, en 
cap cas, el 50 % del preu de l’estada per alumne i dia, en escoles de municipis situats dins 
dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 30 % per a les escoles de municipis situats fora 
dels esmentats parcs.  
 

CAEP Municipis dins del parc CAEP Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50 % 6 30 % 

5 49 % 5 29 % 

4 48 % 4 28 % 

3 47 % 3 27 % 

2 46 % 2 26 % 

1 45 % 1 25 % 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat o centres d’educació 
especial, segons determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, publicada al DOGC núm. 8414 de 20 de maig 
de 2021. 
 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 10 de gener de 2022 i finalitzarà l’11 
de febrer de 2022 inclòs. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complimentació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen.” 

 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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Tercer. Aprovar el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i el 
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, i que va entrar 
en vigor el passat 1 de juliol), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la 
versió en llengua catalana. 
 
Quart. Autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de l’any 2022 que es detalla a continuació, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient: 
 

G/50402/17230/45390 32.000,00 euros 
G/50402/17230/47901 3.000,00 euros 
G/50402/17230/48900 5.000,00 euros 

 
En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva dels 
anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost total, de manera que es podrà 
redistribuir la quantia assignada a les diferents aplicacions pressupostàries, en funció 
de la diferent tipologia jurídica dels ens beneficiaris. 
 
Cinquè. Publicar l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
Sisè. Publicar la següent convocatòria a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Esports 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Material inventariable i noves 
tecnologies d’equipaments esportius”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/19948).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

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

 
2. Per acord de la Junta de Govern núm. 117/20, en sessió de 27 de febrer de 2020, 

es va aprovar la concessió dels recursos econòmics consistents en el fons de 
prestació “Material inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius” que 
va ser dotat amb un pressupost de 890.996,98 €. 

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

entre l’1 de gener i el 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. 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. 

 
5. 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 quals 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. 

 
6. 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. 12761/21, 
de data 16 de novembre 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.   

 
7. Un cop finalitzat, el 10 de desembre 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 

2000035852 Ajuntament de Balsareny 2.837,57 € 2.837,57 € 2.652,24 € 185,33 € 185,33 € Presenten nova justificació amb reducció i s'accepta 

2000035648 Ajuntament de Barberà del Vallès 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035618 Ajuntament de Begues 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035848 Ajuntament de Caldes de Montbui 2.837,57 € 0,00 € 2.469,73 € 0,00 € 367,84 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035659 Ajuntament de Caldes d'Estrac 2.837,57 € 2.837,57 € 2.506,38 € 331,19 € 331,19 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035841 Ajuntament de Cànoves i Samalús 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € Presenten nova justificació és incorrecta i es denega 

2000035835 Ajuntament de Canyelles 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035634 Ajuntament de Capellades 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € S'accepta justificació prèviament presentada 

2000035831 Ajuntament de Capolat 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035820 Ajuntament de Castellar de n'Hug 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035819 Ajuntament de Castellar del Riu 2.837,57 € 2.837,57 € 1.548,67 € 1.288,90 € 1.288,90 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035636 Ajuntament de Castellbell i el Vilar 2.837,57 € 2.837,57 € 2.759,57 € 78,00 € 78,00 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035629 Ajuntament de Castelldefels 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035597 Ajuntament de Castellfollit del Boix 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035604 Ajuntament de Cervelló 2.837,57 € 2.837,57 € 2.607,93 € 229,64 € 229,64 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035596 Ajuntament de Collsuspina 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035594 Ajuntament de Corbera de Llobregat 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035593 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 
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concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificació 
Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el període d'audiència 

2000035591 Ajuntament de Dosrius 2.837,57 € 2.837,57 € 2.714,04 € 123,53 € 123,53 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035590 Ajuntament de Figaró-Montmany 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035586 Ajuntament de Fogars de Montclús 2.837,57 € 2.837,57 € 1.795,04 € 1.042,53 € 1.042,53 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035567 Ajuntament de Gallifa 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € S'accepta justificació prèviament presentada 

2000035565 Ajuntament de Gavà 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035558 Ajuntament de Gualba 2.837,57 € 2.837,57 € 2.805,90 € 31,67 € 31,67 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035546 Ajuntament de la Llacuna 2.837,57 € 2.837,57 € 1.068,73 € 1.768,84 € 1.768,84 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035534 Ajuntament de la Torre de Claramunt 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035533 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € S'accepta justificació prèviament presentada 

2000035523 Ajuntament de l'Espunyola 2.837,57 € 2.837,57 € 2.466,45 € 371,12 € 371,12 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035506 Ajuntament de Lluçà 2.837,57 € 2.837,57 € 2.767,10 € 70,47 € 70,47 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035498 Ajuntament de Marganell 2.837,57 € 0,00 € 2.304,64 € 0,00 € 532,93 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035497 Ajuntament de Martorell 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035496 Ajuntament de Martorelles 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035491 Ajuntament de Mediona 2.837,57 € 2.837,57 € 2.830,43 € 7,14 € 7,14 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035483 Ajuntament de Monistrol de Calders 2.837,57 € 2.837,57 € 2.631,08 € 206,49 € 206,49 € Presenten nova justificació amb reducció i s'accepta 

2000035479 Ajuntament de Montcada i Reixac 2.837,57 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035468 Ajuntament de Montseny 2.837,57 € 2.837,57 € 2.510,75 € 326,82 € 326,82 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035440 Ajuntament de Premià de Dalt 2.837,57 € 2.837,57 € 1.167,89 € 1.669,68 € 1.669,68 € Presenten nova justificació amb reducció i s'accepta 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 
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concedit 
Import 
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Import 
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Import a 

reintegrar 
Liquidació 
definitiva 

Al·legacions i justificacions en el període d'audiència 

2000035439 Ajuntament de Premià de Mar 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035437 Ajuntament de Puigdàlber 2.837,57 € 2.837,57 € 866,69 € 1.970,88 € 1.970,88 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035434 Ajuntament de Pujalt 2.837,57 € 2.837,57 € 2.210,53 € 627,04 € 627,04 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035428 Ajuntament de Ripollet 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035421 Ajuntament de Roda de Ter 2.837,57 € 2.837,57 € 1.414,49 € 1.423,08 € 1.423,08 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035411 Ajuntament de Rubió 2.837,57 € 2.837,57 € 634,55 € 2.203,02 € 2.203,02 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035409 Ajuntament de Rupit i Pruit 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035406 Ajuntament de Sagàs 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035399 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035397 Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € S'accepta justificació prèviament presentada 

2000035385 
Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

2.837,57 € 0,00 € 2.039,09 € 0,00 € 798,48 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035384 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035375 
Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035367 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 2.837,57 € 2.837,57 € 1.701,73 € 1.135,84 € 1.135,84 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035365 
Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà 

2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035357 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € S'accepta justificació prèviament presentada 

2000035344 Ajuntament de Sant Martí Sarroca 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035339 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035335 Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 2.837,57 € 0,00 € 1.953,56 € 0,00 € 884,01 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 
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2000035326 Ajuntament de Sant Quirze de Besora 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € S'accepta justificació prèviament presentada 

2000035319 Ajuntament de Sant Quirze Safaja 2.837,57 € 2.837,57 € 1.958,42 € 879,15 € 879,15 € Presenten nova justificació amb reducció i s'accepta 

2000035308 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 2.837,57 € 0,00 € 2.332,28 € 0,00 € 505,29 € Presenten nova justificació amb reducció i s'accepta 

2000035303 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035294 
Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035288 Ajuntament de Santa Susanna 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035272 Ajuntament de Súria 2.837,57 € 2.837,57 € 1.640,21 € 1.197,36 € 1.197,36 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035266 Ajuntament de Talamanca 2.837,57 € 0,00 € 2.690,62 € 0,00 € 146,95 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035258 Ajuntament de Teià 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035253 Ajuntament de Tiana 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035246 Ajuntament de Torrelavit 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035239 Ajuntament de Vallbona d'Anoia 2.837,57 € 2.837,57 € 1.079,93 € 1.757,64 € 1.757,64 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035235 Ajuntament de Vallirana 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035233 Ajuntament de Vallromanes 2.837,57 € 2.837,57 € 1.184,75 € 1.652,82 € 1.652,82 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035088 Ajuntament de Viladecavalls 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035081 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € Presenten sol·licitud de renúncia a l'ajut atorgat 

2000035078 Ajuntament de Vilassar de Mar 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035076 Ajuntament de Viver i Serrateix 2.837,57 € 2.837,57 € 1.114,99 € 1.722,58 € 1.722,58 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035074 Ajuntament del Bruc 2.837,57 € 2.837,57 € 2.828,87 € 8,70 € 8,70 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 
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2000035073 Ajuntament del Brull 2.837,57 € 2.837,57 € 2.522,25 € 315,32 € 315,32 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035071 Ajuntament del Pla del Penedès 2.837,57 € 2.837,57 € 2.810,81 € 26,76 € 26,76 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035067 Ajuntament del Prat de Llobregat 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació i s'accepta 

2000035066 Ajuntament dels Hostalets de Pierola 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € S'accepta justificació prèviament presentada 

2000035064 Ajuntament d'Esparreguera 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € No presenten al·legacions ni nova justificació 

2000035057 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 2.837,57 € 2.837,57 € 2.614,68 € 222,89 € 222,89 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 

2000035048 Ajuntament d'Orpí 2.837,57 € 0,00 € 1.901,64 € 0,00 € 935,93 € Presenten nova justificació amb reducció i s'accepta 

2000035047 Ajuntament d'Òrrius 2.837,57 € 2.837,57 € 1.868,30  € 969,27  € 969,27 € S'accepta justificació amb reducció prèviament presentada 
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8. 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. 

 
9. Tanmateix, cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per 

revocació i per renúncia que han estat incorporats com a romanent de crèdit a 
l’aplicació pressupostària G/80200/34200/76280 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. 
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 “Material 
inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius” 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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2000035852 Ajuntament de Balsareny 20/Y/280452 2.837,57 € 2.837,57 € 2.652,24 € 185,33 € 185,33 € 

2000035848 Ajuntament de Caldes de Montbui 20/Y/280440 2.837,57 € 0,00 € 2.469,73 € 0,00 € 367,84 € 

2000035659 Ajuntament de Caldes d'Estrac 20/Y/280439 2.837,57 € 2.837,57 € 2.506,38 € 331,19 € 331,19 € 

2000035634 Ajuntament de Capellades 20/Y/280429 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035819 Ajuntament de Castellar del Riu 20/Y/280421 2.837,57 € 2.837,57 € 1.548,67 € 1.288,90 € 1.288,90 € 

2000035636 Ajuntament de Castellbell i el Vilar 20/Y/280419 2.837,57 € 2.837,57 € 2.759,57 € 78,00 € 78,00 € 

2000035629 Ajuntament de Castelldefels 20/Y/280416 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035604 Ajuntament de Cervelló 20/Y/280403 2.837,57 € 2.837,57 € 2.607,93 € 229,64 € 229,64 € 

2000035593 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 20/Y/280398 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035591 Ajuntament de Dosrius 20/Y/280396 2.837,57 € 2.837,57 € 2.714,04 € 123,53 € 123,53 € 

2000035586 Ajuntament de Fogars de Montclús 20/Y/280392 2.837,57 € 2.837,57 € 1.795,04 € 1.042,53 € 1.042,53 € 

2000035567 Ajuntament de Gallifa 20/Y/280387 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035558 Ajuntament de Gualba 20/Y/280380 2.837,57 € 2.837,57 € 2.805,90 € 31,67 € 31,67 € 

2000035546 Ajuntament de la Llacuna 20/Y/280374 2.837,57 € 2.837,57 € 1.068,73 € 1.768,84 € 1.768,84 € 

2000035534 Ajuntament de la Torre de Claramunt 20/Y/280366 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035533 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 20/Y/280365 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035523 Ajuntament de l'Espunyola 20/Y/280360 2.837,57 € 2.837,57 € 2.466,45 € 371,12 € 371,12 € 
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2000035506 Ajuntament de Lluçà 20/Y/280353 2.837,57 € 2.837,57 € 2.767,10 € 70,47 € 70,47 € 

2000035498 Ajuntament de Marganell 20/Y/280348 2.837,57 € 0,00 € 2.304,64 € 0,00 € 532,93 € 

2000035497 Ajuntament de Martorell 20/Y/280347 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035491 Ajuntament de Mediona 20/Y/280342 2.837,57 € 2.837,57 € 2.830,43 € 7,14 € 7,14 € 

2000035483 Ajuntament de Monistrol de Calders 20/Y/280338 2.837,57 € 2.837,57 € 2.631,08 € 206,49 € 206,49 € 

2000035468 Ajuntament de Montseny 20/Y/280328 2.837,57 € 2.837,57 € 2.510,75 € 326,82 € 326,82 € 

2000035440 Ajuntament de Premià de Dalt 20/Y/280312 2.837,57 € 2.837,57 € 1.167,89 € 1.669,68 € 1.669,68 € 

2000035437 Ajuntament de Puigdàlber 20/Y/280310 2.837,57 € 2.837,57 € 866,69 € 1.970,88 € 1.970,88 € 

2000035434 Ajuntament de Pujalt 20/Y/280308 2.837,57 € 2.837,57 € 2.210,53 € 627,04 € 627,04 € 

2000035428 Ajuntament de Ripollet 20/Y/280305 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035421 Ajuntament de Roda de Ter 20/Y/280304 2.837,57 € 2.837,57 € 1.414,49 € 1.423,08 € 1.423,08 € 

2000035411 Ajuntament de Rubió 20/Y/280302 2.837,57 € 2.837,57 € 634,55 € 2.203,02 € 2.203,02 € 

2000035399 
Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

20/Y/280294 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035397 
Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

20/Y/280292 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035385 
Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

20/Y/280283 2.837,57 € 0,00 € 2.039,09 € 0,00 € 798,48 € 

2000035384 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 20/Y/280282 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035375 
Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

20/Y/280278 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035367 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 20/Y/280275 2.837,57 € 2.837,57 € 1.701,73 € 1.135,84 € 1.135,84 € 
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2000035357 Ajuntament de Sant Just Desvern 20/Y/280269 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035344 Ajuntament de Sant Martí Sarroca 20/Y/280263 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035335 Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 20/Y/280257 2.837,57 € 0,00 € 1.953,56 € 0,00 € 884,01 € 

2000035326 Ajuntament de Sant Quirze de Besora 20/Y/280253 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035319 Ajuntament de Sant Quirze Safaja 20/Y/280251 2.837,57 € 2.837,57 € 1.958,42 € 879,15 € 879,15 € 

2000035308 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 20/Y/280244 2.837,57 € 0,00 € 2.332,28 € 0,00 € 505,29 € 

2000035272 Ajuntament de Súria 20/Y/280219 2.837,57 € 2.837,57 € 1.640,21 € 1.197,36 € 1.197,36 € 

2000035266 Ajuntament de Talamanca 20/Y/280217 2.837,57 € 0,00 € 2.690,62 € 0,00 € 146,95 € 

2000035258 Ajuntament de Teià 20/Y/280213 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035253 Ajuntament de Tiana 20/Y/280211 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035239 Ajuntament de Vallbona d'Anoia 20/Y/280203 2.837,57 € 2.837,57 € 1.079,93 € 1.757,64 € 1.757,64 € 

2000035235 Ajuntament de Vallirana 20/Y/280200 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035233 Ajuntament de Vallromanes 20/Y/280199 2.837,57 € 2.837,57 € 1.184,75 € 1.652,82 € 1.652,82 € 

2000035076 Ajuntament de Viver i Serrateix 20/Y/280184 2.837,57 € 2.837,57 € 1.114,99 € 1.722,58 € 1.722,58 € 

2000035074 Ajuntament del Bruc 20/Y/280183 2.837,57 € 2.837,57 € 2.828,87 € 8,70 € 8,70 € 

2000035073 Ajuntament del Brull 20/Y/280182 2.837,57 € 2.837,57 € 2.522,25 € 315,32 € 315,32 € 

2000035071 Ajuntament del Pla del Penedès 20/Y/280179 2.837,57 € 2.837,57 € 2.810,81 € 26,76 € 26,76 € 

2000035067 Ajuntament del Prat de Llobregat 20/Y/280177 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 

2000035066 Ajuntament dels Hostalets de Pierola 20/Y/280176 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 
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2000035057 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 20/Y/280169 2.837,57 € 2.837,57 € 2.614,68 € 222,89 € 222,89 € 

2000035048 Ajuntament d'Orpí 20/Y/280162 2.837,57 € 0,00 € 1.901,64 € 0,00 € 935,93 € 

2000035047 Ajuntament d'Òrrius 20/Y/280161 2.837,57 € 2.837,57 € 1.868,30 €  969,27 € 969,27 € 

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

Codi PMT Entitat Codi XGL 
Import 
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Núm. 
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2000035852 Ajuntament de Balsareny 20/Y/280452 2.837,57 € 2.837,57 € 2.652,24 € 185,33 € 185,33 € -------------- 

2000035648 Ajuntament de Barberà del Vallès 20/Y/280451 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902700 

2000035618 Ajuntament de Begues 20/Y/280450 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902701 

2000035848 Ajuntament de Caldes de Montbui 20/Y/280440 2.837,57 € 0,00 € 2.469,73 € 0,00 € 367,84 € 2103902702 

2000035659 Ajuntament de Caldes d'Estrac 20/Y/280439 2.837,57 € 2.837,57 € 2.506,38 € 331,19 € 331,19 € -------------- 

2000035841 Ajuntament de Cànoves i Samalús 20/Y/280431 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902703 

2000035835 Ajuntament de Canyelles 20/Y/280430 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € -------------- 

2000035819 Ajuntament de Castellar del Riu 20/Y/280421 2.837,57 € 2.837,57 € 1.548,67 € 1.288,90 € 1.288,90 € -------------- 

2000035636 Ajuntament de Castellbell i el Vilar 20/Y/280419 2.837,57 € 2.837,57 € 2.759,57 € 78,00 € 78,00 € -------------- 

2000035597 Ajuntament de Castellfollit del Boix 20/Y/280413 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € -------------- 

2000035604 Ajuntament de Cervelló 20/Y/280403 2.837,57 € 2.837,57 € 2.607,93 € 229,64 € 229,64 € -------------- 

2000035594 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

20/Y/280399 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € -------------- 
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2000035591 Ajuntament de Dosrius 20/Y/280396 2.837,57 € 2.837,57 € 2.714,04 € 123,53 € 123,53 € -------------- 

2000035586 Ajuntament de Fogars de Montclús 20/Y/280392 2.837,57 € 2.837,57 € 1.795,04 € 1.042,53 € 1.042,53 € -------------- 

2000035565 Ajuntament de Gavà 20/Y/280386 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € -------------- 

2000035558 Ajuntament de Gualba 20/Y/280380 2.837,57 € 2.837,57 € 2.805,90 € 31,67 € 31,67 € -------------- 

2000035546 Ajuntament de la Llacuna 20/Y/280374 2.837,57 € 2.837,57 € 1.068,73 € 1.768,84 € 1.768,84 € -------------- 

2000035523 Ajuntament de l'Espunyola 20/Y/280360 2.837,57 € 2.837,57 € 2.466,45 € 371,12 € 371,12 € -------------- 

2000035506 Ajuntament de Lluçà 20/Y/280353 2.837,57 € 2.837,57 € 2.767,10 € 70,47 € 70,47 € -------------- 

2000035498 Ajuntament de Marganell 20/Y/280348 2.837,57 € 0,00 € 2.304,64 € 0,00 € 532,93 € 2103902705 

2000035496 Ajuntament de Martorelles 20/Y/280346 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902706 

2000035491 Ajuntament de Mediona 20/Y/280342 2.837,57 € 2.837,57 € 2.830,43 € 7,14 € 7,14 € -------------- 

2000035483 Ajuntament de Monistrol de Calders 20/Y/280338 2.837,57 € 2.837,57 € 2.631,08 € 206,49 € 206,49 € -------------- 

2000035479 Ajuntament de Montcada i Reixac 20/Y/280336 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902707 

2000035468 Ajuntament de Montseny 20/Y/280328 2.837,57 € 2.837,57 € 2.510,75 € 326,82 € 326,82 € -------------- 

2000035440 Ajuntament de Premià de Dalt 20/Y/280312 2.837,57 € 2.837,57 € 1.167,89 € 1.669,68 € 1.669,68 € -------------- 

2000035437 Ajuntament de Puigdàlber 20/Y/280310 2.837,57 € 2.837,57 € 866,69 € 1.970,88 € 1.970,88 € -------------- 

2000035434 Ajuntament de Pujalt 20/Y/280308 2.837,57 € 2.837,57 € 2.210,53 € 627,04 € 627,04 € -------------- 

2000035421 Ajuntament de Roda de Ter 20/Y/280304 2.837,57 € 2.837,57 € 1.414,49 € 1.423,08 € 1.423,08 € -------------- 

2000035411 Ajuntament de Rubió 20/Y/280302 2.837,57 € 2.837,57 € 634,55 € 2.203,02 € 2.203,02 € -------------- 

2000035406 Ajuntament de Sagàs 20/Y/280299 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € -------------- 
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2000035385 
Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

20/Y/280283 2.837,57 € 0,00 € 2.039,09 € 0,00 € 798,48 € 2103902709 

2000035367 
Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 

20/Y/280275 2.837,57 € 2.837,57 € 1.701,73 € 1.135,84 € 1.135,84 € -------------- 

2000035339 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 20/Y/280260 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902711 

2000035335 
Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

20/Y/280257 2.837,57 € 0,00 € 1.953,56 € 0,00 € 884,01 € 2103902712 

2000035319 Ajuntament de Sant Quirze Safaja 20/Y/280251 2.837,57 € 2.837,57 € 1.958,42 € 879,15 € 879,15 € -------------- 

2000035308 
Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts 

20/Y/280244 2.837,57 € 0,00 € 2.332,28 € 0,00 € 505,29 € 2103902713 

2000035303 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

20/Y/280241 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902714 

2000035294 
Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

20/Y/280233 2.837,57 € 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 2.837,57 € -------------- 

2000035272 Ajuntament de Súria 20/Y/280219 2.837,57 € 2.837,57 € 1.640,21 € 1.197,36 € 1.197,36 € -------------- 

2000035266 Ajuntament de Talamanca 20/Y/280217 2.837,57 € 0,00 € 2.690,62 € 0,00 € 146,95 € 2103902715 

2000035239 Ajuntament de Vallbona d'Anoia 20/Y/280203 2.837,57 € 2.837,57 € 1.079,93 € 1.757,64 € 1.757,64 € -------------- 

2000035233 Ajuntament de Vallromanes 20/Y/280199 2.837,57 € 2.837,57 € 1.184,75 € 1.652,82 € 1.652,82 € -------------- 

2000035088 Ajuntament de Viladecavalls 20/Y/280194 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902716 

2000035078 Ajuntament de Vilassar de Mar 20/Y/280186 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902718 

2000035076 Ajuntament de Viver i Serrateix 20/Y/280184 2.837,57 € 2.837,57 € 1.114,99 € 1.722,58 € 1.722,58 € -------------- 

2000035074 Ajuntament del Bruc 20/Y/280183 2.837,57 € 2.837,57 € 2.828,87 € 8,70 € 8,70 € -------------- 

2000035073 Ajuntament del Brull 20/Y/280182 2.837,57 € 2.837,57 € 2.522,25 € 315,32 € 315,32 € -------------- 

2000035071 Ajuntament del Pla del Penedès 20/Y/280179 2.837,57 € 2.837,57 € 2.810,81 € 26,76 € 26,76 € -------------- 
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2000035064 Ajuntament d'Esparreguera 20/Y/280174 2.837,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.837,57 € 2103902719 

2000035057 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 20/Y/280169 2.837,57 € 2.837,57 € 2.614,68 € 222,89 € 222,89 € -------------- 

2000035048 Ajuntament d'Orpí 20/Y/280162 2.837,57 € 0,00 € 1.901,64 € 0,00 € 935,93 € 2103902720 

2000035047 Ajuntament d'Òrrius 20/Y/280161 2.837,57 € 2.837,57 € 1.868,30 € 969,27 € 969,27 € -------------- 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Quart. ACCEPTAR les renúncies que s’indiquen a continuació: 
 

Ens destinatari Codi XGL 
Import 

concedit 

Import 
pagament 
avançat 

Import 
renúncia 

Sol·licitud 
reintegrament 

Núm. Ajustament 
valor 

Ajuntament de Capolat 20/Y/280428 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € ---------- 

Ajuntament de Castellar 
de n'Hug 

20/Y/280422 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € ---------- 

Ajuntament de 
Collsuspina 

20/Y/280401 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 2103902704 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

20/Y/280395 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € ---------- 

Ajuntament de Premià de 
Mar 

20/Y/280311 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 2103902708 

Ajuntament de Rupit i 
Pruit 

20/Y/280301 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € ---------- 

Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

20/Y/280274 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 2103902710 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

20/Y/280227 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € ---------- 

Ajuntament de Torrelavit 20/Y/280207 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € 2.837,57 € ---------- 

Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 

20/Y/280188 2.837,57 € 0,00 € 2.837,57 € 0,00 € 2103902717 

 
Cinquè. AJUSTAR comptablement la despesa a l’aplicació 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 quaranta-tres mil vuit-cents 
noranta-set euros amb quaranta-un cèntims (43.897,41 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80200/34200/76280 del vigent pressupost corporatiu  
 

REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total de quaranta-tres mil 
vuit-cents noranta-set euros amb quaranta-un cèntims (43.897,41 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/80200/34200/76280 del vigent pressupost corporatiu que 
s’indiquen; tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el present 
acord. 
 

Sisè. 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: 
 

 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 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.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels 
petits municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/10103).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 
5/20). D’acord amb l’article 6, parat 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: “Impuls a l’activitat esportiva dels 
petits municipis” (AJG 296/20). La concessió va tenir lloc en sessió de 30 de juliol 
de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 398, i va ser dotat amb un 
pressupost de 512.900,00 €. 

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

entre el 14 de març i el 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. 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. 
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5. 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 quals 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. 

 
6. 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. 12760/21, 
de data 16 de novembre 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.   

 
7. Un cop finalitzat, el 10 de desembre 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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2000100319 Ajuntament d'Arenys de Munt 3.400,00 € 0,00 € 3.400,92 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100407 Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 2.400,00 € 2.400,00 € 2.404,92 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100317 Ajuntament de Begues 3.400,00 € 3.400,00 € 3.390,68 € 9,32 € 9,32 € Presenten nova justificació 

2000100402 Ajuntament de Cabrera de Mar 2.400,00 € 0,00 € 16.919,50 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100315 Ajuntament de Cabrils 3.400,00 € 0,00 € 34.999,99 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100401 Ajuntament de Calaf 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100398 Ajuntament de Callús 2.400,00 € 0,00 € 2.881,96 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100497 Ajuntament de Campins 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100493 Ajuntament de Castellar de n'Hug 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100492 Ajuntament de Castellar del Riu 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100392 Ajuntament de Castellet i la Gornal 2.400,00 € 0,00 € 4.775,11 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100490 
Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós 

1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100484 Ajuntament de Fogars de Montclús 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100382 Ajuntament de Folgueroles 2.400,00 € 2.400,00 € 2.050,05 € 349,95 € 349,95 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100379 Ajuntament de Gironella 2.400,00 € 0,00 € 3.474,86 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100480 Ajuntament de Granera 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100372 Ajuntament de la Torre de Claramunt 2.400,00 € 2.400,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100309 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 3.400,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100472 Ajuntament de l'Espunyola 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100468 Ajuntament de Marganell 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100463 Ajuntament de Montmaneu 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100299 Ajuntament de Polinyà 3.400,00 € 0,00 € 2.310,29 € 0,00 € 1.089,71 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 
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2000100457 Ajuntament de Pontons 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
Presenten nova justificació 
però és incorrecta i es 
denega 

2000100456 Ajuntament de Puigdàlber 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100450 Ajuntament de Sagàs 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100296 
Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

3.400,00 € 3.400,00 € 3.183,41 € 216,59 € 216,59 € Presenten nova justificació 

2000100359 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 2.400,00 € 0,00 € 4.534,32 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100444 
Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà 

1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € Presenten renúncia 

2000100355 
Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100353 Ajuntament de Sant Martí Sarroca 2.400,00 € 2.400,00 € 9.633,34 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100348 
Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora 

2.400,00 € 2.400,00 € 2.427,62 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100289 
Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt 

3.400,00 € 3.400,00 € 3.212,68 € 187,32 € 187,32 € Presenten nova justificació 

2000100433 
Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100432 
Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès 

1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·ligacions 

2000100428 Ajuntament de Tagamanent 1.350,00 € 0,00 € 1.371,72 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100427 Ajuntament de Talamanca 1.350,00 € 0,00 € 978,91 € 0,00 € 371,09 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100337 Ajuntament de Vallbona d'Anoia 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100335 Ajuntament de Vallromanes 2.400,00 € 0,00 € 1.739,38 € 0,00 € 660,62 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100423 Ajuntament de Veciana 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100274 Ajuntament de Viladecavalls 3.400,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 
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2000100419 Ajuntament de Viver i Serrateix 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 

2000100329 
Ajuntament  dels Hostalets de 
Pierola 

2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100417 Ajuntament dels Prats de Rei 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 
Presenten nova justificació 
però és incorrecta i es 
denega 

2000100328 Ajuntament d'Òdena 2.400,00 € 0,00 € 2.363,87 € 0,00 € 36,13 € Presenten nova justificació 

2000100326 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100416 Ajuntament d'Olvan 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100413 Ajuntament d'Orpí 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100323 Ajuntament d'Ullastrell 2.400,00 € 2.400,00 € 2.469,23 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100322 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra 

2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € Presenten nova justificació 

2000100321 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sant Miquel de Balenyà 

2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 
No presenten nova 
justificació ni al·legacions 
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8. 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. 

 
9. Tanmateix, cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per 

revocació i per renúncia que han estat incorporats com a romanent de crèdit a 
l’aplicació pressupostària G/80200/34100/46286 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. 
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 “Impuls 
a l’activitat esportiva dels petits municipis” en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020.  
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Segon. ACCEPTAR les següents justificacions presentades durant el període d’audiència: 
 

Codi PMT Entitat Codi XGL 
Import 

concedit 

Import 
pagament 
avançat 

Import 
justificat 

Import a 
reintegrar 

Liquidació 
definitiva 

2000100319 Ajuntament d'Arenys de Munt 20/Y/293037 3.400,00 € 0,00 € 3.400,92 € 0,00 € 0,00 € 

2000100407 Ajuntament d'Avinyonet del Penedès 20/Y/293125 2.400,00 € 2.400,00 € 2.404,92 € 0,00 € 0,00 € 

2000100317 Ajuntament de Begues 20/Y/293035 3.400,00 € 3.400,00 € 3.390,68 € 9,32 € 9,32 € 

2000100402 Ajuntament de Cabrera de Mar 20/Y/293120 2.400,00 € 0,00 € 16.919,50 € 0,00 € 0,00 € 

2000100315 Ajuntament de Cabrils 20/Y/293033 3.400,00 € 0,00 € 34.999,99 € 0,00 € 0,00 € 

2000100401 Ajuntament de Calaf 20/Y/293119 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100398 Ajuntament de Callús 20/Y/293116 2.400,00 € 0,00 € 2.881,96 € 0,00 € 0,00 € 

2000100497 Ajuntament de Campins 20/Y/293215 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100392 Ajuntament de Castellet i la Gornal 20/Y/293110 2.400,00 € 0,00 € 4.775,11 € 0,00 € 0,00 € 

2000100490 Ajuntament de Castellfollit de Riubregós 20/Y/293208 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100379 Ajuntament de Gironella 20/Y/293097 2.400,00 € 0,00 € 3.474,86 € 0,00 € 0,00 € 

2000100372 Ajuntament de la Torre de Claramunt 20/Y/293090 2.400,00 € 2.400,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100309 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 20/Y/293027 3.400,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100468 Ajuntament de Marganell 20/Y/293186 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100463 Ajuntament de Montmaneu 20/Y/293181 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100450 Ajuntament de Sagàs 20/Y/293168 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100296 Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 20/Y/293014 3.400,00 € 3.400,00 € 3.183,41 €  216,59 €  216,59 €   

2000100359 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 20/Y/293077 2.400,00 € 0,00 € 4.534,32 € 0,00 € 0,00 € 

2000100353 Ajuntament de Sant Martí Sarroca 20/Y/293071 2.400,00 € 2.400,00 € 9.633,34 € 0,00 € 0,00 € 

2000100348 Ajuntament de Sant Quirze de Besora 20/Y/293066 2.400,00 € 2.400,00 € 2.427,62 € 0,00 € 0,00 € 

2000100289 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 20/Y/293007 3.400,00 € 3.400,00 € 3.212,68 € 187,32 € 187,32 € 

2000100428 Ajuntament de Tagamanent 20/Y/293146 1.350,00 € 0,00 € 1.371,72 € 0,00 € 0,00 € 

2000100274 Ajuntament de Viladecavalls 20/Y/292992 3.400,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100329 Ajuntament dels Hostalets de Pierola 20/Y/293047 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 0,00 €   0,00 € 

2000100328 Ajuntament d'Òdena 20/Y/293046 2.400,00 € 0,00 € 2.363,87 € 0,00 € 36,13 € 

2000100326 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 20/Y/293044 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100416 Ajuntament d'Olvan 20/Y/293134 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100413 Ajuntament d'Orpí 20/Y/293131 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

2000100323 Ajuntament d'Ullastrell 20/Y/293041 2.400,00 € 2.400,00 € 2.469,23 € 0,00 € 0,00 € 

2000100322 Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra 20/Y/293040 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 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 

Núm. 
Ajustament 

valor 

2000100317 Ajuntament de Begues 20/Y/293035 3.400,00 € 3.400,00 € 3.390,68 € 9,32 € 9,32 € ------------ 

2000100493 Ajuntament de Castellar de n'Hug 20/Y/293211 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902722 

2000100492 Ajuntament de Castellar del Riu 20/Y/293210 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902723 

2000100484 Ajuntament de Fogars de Montclús 20/Y/293202 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902724 

2000100382 Ajuntament de Folgueroles 20/Y/293100 2.400,00 € 2.400,00 € 2.050,05 € 349,95 € 349,95 € ------------ 

2000100480 Ajuntament de Granera 20/Y/293198 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902725 

2000100472 Ajuntament de l'Espunyola 20/Y/293190 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902726 

2000100299 Ajuntament de Polinyà 20/Y/293017 3.400,00 € 0,00 € 2.310,29 € 0,00 € 1.089,71 € 2103902727 

2000100457 Ajuntament de Pontons 20/Y/293175 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902728 

2000100456 Ajuntament de Puigdàlber 20/Y/293174 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902729 

2000100296 
Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

20/Y/293014 3.400,00 € 3.400,00 € 3.183,41 €  216,59 €  216,59 €  ------------ 

2000100355 Ajuntament de Sant Martí de Centelles 20/Y/293073 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € 2103902730 

2000100289 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 20/Y/293007 3.400,00 € 3.400,00 € 3.212,68 € 187,32 € 187,32 € ------------ 

2000100433 
Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

20/Y/293151 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902731 

2000100432 Ajuntament de Santa Maria de Merlès 20/Y/293150 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902732 

2000100427 Ajuntament de Talamanca 20/Y/293145 1.350,00 € 0,00 € 978,91 € 0,00 € 371,09 € 2103902733 

2000100337 Ajuntament de Vallbona d'Anoia 20/Y/293055 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € 2103902734 

2000100335 Ajuntament de Vallromanes 20/Y/293053 2.400,00 € 0,00 € 1.739,38 € 0,00 € 660,62 € 2103902735 

2000100423 Ajuntament de Veciana 20/Y/293141 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € -------------- 

2000100419 Ajuntament de Viver i Serrateix 20/Y/293137 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902736 

2000100417 Ajuntament dels Prats de Rei 20/Y/293135 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 2103902737 

2000100328 Ajuntament d'Òdena 20/Y/293046 2.400,00 € 0,00 € 2.363,87 € 0,00 € 36,13 € 2103902738 

2000100321 
Entitat Municipal Descentralitzada de 
Sant Miquel de Balenyà 

20/Y/293039 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € ------------ 
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Quart. ACCEPTAR les renúncies que s’indiquen a continuació: 
 

Ens destinatari Codi XGL 
Import 

concedit  

Import 
pagament 
avançat 

Import 
renúncia 

Núm. 
Ajustament 

valor 

Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

20/Y/293162 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 €  2103902721 

 

Cinquè. AJUSTAR comptablement la despesa a l’aplicació 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 vint-i-tres mil cent cinquanta-set 
euros amb cinquanta-cinc cèntims (23.157,55 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/80200/34100/46286 del vigent pressupost corporatiu. 
 

REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total de vint-i-tres mil cent 
cinquanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims (23.157,55 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80200/34100/46286 del vigent pressupost corporatiu; tot 
condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en el present acord. 
 

Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats degudament 
relacionats a l’acord tercer precedent, 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. 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 

36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
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pròrroga, des de l'1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022, del 
Programa "Targeta moneder d’impacte social", destinat als ens locals, consorcis 
locals i entitats privades de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts 
d'alimentació d'urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 
2018/5184).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 d’abril de 2018 

aprovà el Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de 
la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per a 
cobrir les necessitats bàsiques (BOPB de 7 de maig de 2018). 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 9 de juliol de 

2020, aprovà el Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
l’aprovació de l’Addenda del programa “Targeta moneder d’impacte social”. Amb 
l’aprovació d’aquesta addenda es van ampliar als Consorcis Locals i a les Entitats 
Privades d’iniciativa social que també presten ajuts d’alimentació i de suport a les 
necessitats bàsiques, com a destinataris del Programa “Targeta moneder d’impacte 
social”.  

 
3. El punt sisè, d’aquest Programa, fixa com a període de vigència des de l’endemà de 

la seva publicació al BOPB i fins el 31 de desembre de 2018 podent prorrogar-se 
per acord exprés de les parts, per un període de fins a 4 anys addicionals. 

 
4. El Programa esmentat va ser prorrogat per a l’any 2021 per Acord de la Junta de 

Govern de data 17 de desembre de 2020. 
 
5. Es vol prorrogar, per a l’any 2022, el Programa “Targeta moneder d’impacte social” 

destinat als Ens locals, Consorcis Locals i Entitats Privades de la demarcació de 
Barcelona amb l’objectiu de continuar prestant ajuts d’alimentació d’urgència social i 
per a cobrir les necessitats bàsiques.  

 
6. Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis 

socials municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació i per a cobrir les seves 
necessitats bàsiques mitjançant una targeta moneder de precàrrega, amb la finalitat 
principal de dotar d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’una forma més 
racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels serveis 
socials municipals. 

 
7. Aquesta targeta moneder, és una targeta amb un valor monetari definit pels 

professionals dels serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de 
Barcelona i els professionals de les entitats d’Iniciativa social, que evita 
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l’estigmatització del beneficiari de la targeta, en poder escollir una gran diversitat 
d’aliments frescos i productes de primera necessitat (d’higiene personal, de cures 
per especials necessitats, de neteja, específics per nadons, etc.) en establiments 
normalitzats i no haver d’acudir a centres benèfics de repartiment d’aliments. 

 
8. En tot cas, la vigència d’aquest Programa i de les seves pròrrogues restarà 

supeditada a la vigència del conveni entre la Diputació de Barcelona, la Caixa, i 
MoneyToPay per regular les obligacions de les parts en el desenvolupament del 
Programa Targeta moneder d’impacte social. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos el Text refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, així com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la 
coordinació dels serveis públics municipals. 

 
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs 

locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que 
determinin les lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les 
persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les 
polítiques d’acolliment dels immigrants. 

 
3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu 

article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals 
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les 
competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els 
articles 31 i 32. 

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

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

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

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 
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6. Vist l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

 
7. Vist l'apartat 3.4.k.1) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/20, en data 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019, modificada per 
Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB 
de 6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig 
de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021. 

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

 
ACORDS 

 
Primer- APROVAR la pròrroga, des de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre 
de 2022, del Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals, 
Consorcis locals i Entitats Privades de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts 
d’alimentació d’urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques, aprovat per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 d’abril de 2018 
(BOPB de 7 de maig de 2018), prorrogat per a l’any 2021 per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 17 de desembre de 2020 (BOPB de 23 
de desembre de 2020), i modificat per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 9 de juliol de 2020 (BOPB de 14 de juliol de 2020). 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província la pròrroga del Programa “Targeta 
moneder d’impacte social”." 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar, a 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, la concessió del recurs "Exposició per a la 
prevenció del consum de drogues: "Controles?", en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 2019/7000).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i 
la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 
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2. L’ens destinatari que consta a l’apartat primer d’aquest acord ha sol·licitat a la 

Diputació, a través de l’aplicació Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions (PMT), la seva cooperació i assistència per a la realització d’una 
actuació que s’emmarca en el recurs inclòs en el Catàleg 2019, que es detalla a 
continuació: 

 

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs 

Exposició per a la prevenció 
del consum de drogues: 

"Controles?" 
Recurs Material  

Realització de serveis i 
activitats 

 
3. Per Acord de Junta de Govern núm. 177, de data 11 d’abril de 2019, s’aprovà la 

concessió del recurs material “Exposició per a la prevenció del consum de drogues: 
"Controles?" a favor de l’Ajuntament de Bigues i Riells, entre d’altres municipis. 

 
4. En el decurs del mes de juliol de 2019 s’inicià el contacte amb l’Ajuntament de 

Bigues i Riells a fi de notificar la concessió de l’Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: "Controles?" amb una durada de l’11 de maig al 3 de juny de 
2020. Posteriorment i com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per 
la COVID-19, es va haver d’ajornar la cessió de l’Exposició Controles? fins el mes 
de març de 2021 i en format digital. 

 
5. El 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Bigues i Riells comunicà verbalment a la 

Diputació la renúncia al recurs per manca d’interès. A causa d’aquesta manifestació 
de l’ens local, s’enviaren correus electrònics de dates 13 de maig i el 17 de 
setembre de 2021 en els quals es requerí a l’Ajuntament de Bigues per tal que 
sol·licités formalment la renúncia al recurs esmentat. En aquest requeriment, a més 
de sol·licitar la manifestació expressa de renúncia per part de l’ens local, es feu 
l’advertiment que, en cas de no materialitzar aquesta renúncia, un cop transcorregut 
un període de 15 dies sense que es formalitzés renúncia ni es reprengués la 
tramitació de l’actuació, es revocaria el recurs de conformitat amb el que s’establí a 
l’apartat 3.2 de la part dispositiva del Dictamen de Junta de Govern núm. 177 de 
data 11 d’abril de 2019 que fixà el règim de l’actuació. 

 
6. Atès que no s’ha rebut cap resposta per part de l’Ajuntament de Bigues i Riells pel 

que fa al requeriment esmentat en l’apartat anterior, tenint en compte el temps 
transcorregut, es proposa revocar d’ofici i deixar sense efecte la concessió del 
recurs material de referència. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 21, 68 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb relació a l’article 23.5 de 
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la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 63.2 del seu 
Reglament. 

 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada 
en el BOPB de 19 de desembre de 2019 i modificada per Decret de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021 i 
per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el 
BOPB de 31 de maig de 2021. 

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

ACORDS 
 
Primer. REVOCAR d’ofici el recurs atorgat el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019 que es detalla a continuació: 
 

Ens NIF 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació 
Codi de 
Xarxa 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 1940004836 
Exposició per a la 

prevenció del consum de 
drogues: "Controles?" 

19/Y/266529 

 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Bigues i Riells.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, de la dotzena edició 
del "Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela", corresponent a l'any 2022 (Exp. núm. 
2021/0022365).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 2.3 que els premis atorgats 
com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els 
sol·licitants tenen a tots els efectes la consideració de subvencions. 
 
Atès que des de les Gerències de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social es vol convocar la dotzena edició del Premi Josep M. 
Rueda i Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de Catalunya, per a premiar 
i reconèixer projectes d’intervenció social. 
 
Vist que la convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep M. Rueda com 
a persona solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la 
seva tasca com a professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el 
treball comunitari. 
 
Vist que el Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin 
processos participatius, enforteixin el teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa 
de la comunitat. És considerat una plataforma per a fer visibles aquelles intervencions 
locals que potencien vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les 
pràctiques del treball comunitari des dels serveis de benestar. 
  
Atès que la dotació econòmica total d’aquesta 12ena edició del Premi Josep Maria 
Rueda i Palenzuela serà de 7.500 euros, atorgant-se dos premis als millors projectes 
d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros per al primer premi i de 2.500 euros per 
al segon premi.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24.06.2020), procedeix publicar el corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua 
catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 
2019, modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, 
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publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 
5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202220215120012923), que incorpora les 
bases específiques, de la dotzena edició del “Premi Josep Maria Rueda i Palenzuela” 
corresponent a l’any 2022, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE LA DOTZENA EDICIÓ DEL “PREMI 

JOSEP MARIA RUEDA I PALENZUELA” CORRESPONENT A L’ANY 2022” 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220215120012923 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 

 
2. Antecedents 
 
La Diputació de Barcelona convoca la dotzena edició del Premi Josep M. Rueda i 
Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de Catalunya, per a premiar i reconèixer 
projectes d’intervenció social. 
 
La convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep M. Rueda com a persona 
solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la seva tasca com a 
professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el treball comunitari. 
 
El Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius, 
enforteixin el teixit social i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat. És 
considerat una plataforma per fer visibles aquelles intervencions locals que potencien 
vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les pràctiques del treball 
comunitari des dels serveis de benestar. 
  
El Premi Josep Maria Rueda vol impulsar, des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, la 
innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament comunitari. 
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3. Objecte i finalitat del premi  
 
3.1 L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la dotzena edició del Premi Josep 
Maria Rueda i Palenzuela, obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips 
de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament. 

 
3.2 Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquests premis hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin 
per finalitat: 

 

 Promoure la investigació social com a tasca fonamental per al desenvolupament 
d’actuacions dirigides a garantir la igualtat social. 

 Impulsar la innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament 
comunitari. 

 Reforçar activitats i projectes innovadors que produeixin un impacte en la comunitat, 
en el benestar i la cohesió social. 

 Impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius, enforteixin el 
teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat. 

 Fer visibles aquelles intervencions locals que potencien vincles entre els actors 
socials i la comunitat. 

 
4. Quantia total de la dotació econòmica i consignació pressupostària 
 
La dotació econòmica total d’aquesta dotzena edició del Premi Josep Maria Rueda i 
Palenzuela serà de 7.500 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48100. 
 
Atorgant-se dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros 
per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi. 

 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
5.1 Només podrà presentar-se un sol treball o projecte per persona física o jurídica, ja sigui 
a títol individual o bé de manera conjunta o en col·laboració amb un tercer. 
 
5.2 Els projectes que participin en aquesta convocatòria han de ser inèdits i no han d’haver 
estat premiats, ni total ni parcialment, ja sigui en d’altres convocatòries del Premi Josep 
Maria Rueda i Palenzuela ni de cap altre Premi anterior.  
 
5.3 Tindran la consideració de projectes premiats, els accèssits i les mencions, encara que 
no hagin comportat una aportació econòmica.  
 
5.4 Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la candidatura 
i en l’àmbit territorial de Catalunya.  
 
5.5 Els projectes presentats no poden estar vinculats i/o donar continuïtat a altres treballs 
que s’hagin presentat i hagin estat premiats en edicions anteriors.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

5.6 El personal de la Diputació de Barcelona resta exclòs de participar en aquesta 
convocatòria. 
 

5.7 Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis 
d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni a 
través d'entitats o particulars, puguin intervenir en l'elaboració dels projectes que es 
presentin. 
 

5.8 En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà a les persones jurídiques en 
què aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10 % i/o en siguin 
administradors. 
 

6. Termini i forma de presentació de sol·licituds. 
 

6.1 El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 17 de gener de 2022 i 
finalitzarà el dia 30 de març del 2022.  
 

6.2 La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) 
omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant 
legal de l’entitat, en el cas de persones jurídiques, o amb el certificat digital personal (IdCat, 
DNIe, etc.), en el cas de persones físiques, i que anirà acompanyat de la documentació 
exigida a la Base 7. 
 

Els documents específics estaran disponibles a:  
http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis. 
 
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que 
la regulen. 
 

6.3 Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de les 
sol·licituds, podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126, Barcelona) en horari de 8,30 
h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran ajut per part dels funcionaris adscrits al Registre per 
realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre 
electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es 
refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. En aquest darrer supòsit l’interessat haurà d’anunciar a la 
Gerència de Serveis Socials, mitjançant correu electrònic adreçat a 
g.serveissocials@diba.cat i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada, el mateix dia 
de la seva presentació, o, en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds. 

 

7. Documentació a aportar 
 

Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent:  
 

a) Memòria del projecte en format pdf i presentació en pàgina DIN A4 vertical, amb una 
extensió màxima de 25 fulls, i que obligatòriament haurà d’incloure un resum/abstract 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
mailto:registre.general@diba.cat
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d’aproximadament 10 línies. Es disposarà de 20 MB de capacitat per a la presentació del 
projecte. 

 
b) Document de dades identificatives dels autors/es i/o la institució a la qual pertanyen 

(Annex 1). 
 
c) Cas de persona física, currículum vitae del candidat/a, d’una extensió màxima de 3 

pàgines. 
 
d) Cas de persona jurídica, -amb excepció dels ens locals- documentació de presentació de 

l’entitat/s, d’una extensió màxima de 3 pàgines.  
 
e) Declaració responsable en la qual es doni fe que el projecte no ha estat premiat en altres 

convocatòries, ja sigui del Premi Rueda ni de cap altre Premi (Annex 2). 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
8.1 En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a 
la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.2 Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent.  

 
9. Composició del jurat, avaluació i resolució 

 
9.1 Es constituirà una Comissió Tècnica del Premi, formada pel Cap del Servei de Suport 
als Serveis Socials Bàsics i dos tècnics/ques del Servei, i per la Cap del Servei de 
Convivència, Diversitat i Cicle de Vida i dos tècnics/ques del Servei, faran una primera 
valoració dels projectes i elevaran una proposta als membres del Jurat, d’aquells que 
compleixin els requisits i la qualitat suficient per accedir als premis. 
 
9.2 Per a l’avaluació dels projectes presentats i la resolució dels premis es convocarà a un 
jurat especialitzat, format per membres d’universitats catalanes, persones expertes, col·legis 
professionals, ajuntaments de la demarcació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
representants de la Diputació de Barcelona, i entitats socials rellevants en el món de l’acció 
social comunitària, i presidit per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social de la Diputació de Barcelona. La composició nominativa d'aquest jurat s'aprovarà per 
l'òrgan competent i serà publicada en el BOPB abans que finalitzi el termini per a la 
presentació de les candidatures. 
 
9.3 El Jurat comptarà amb la Secretària delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
de la Diputació de Barcelona que exercirà les funcions de secretaria al llarg de tot el procés. 
 
9.4 El Jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de 
vots, i proposarà l’adjudicació dels Premis en funció dels elements de valoració contemplats 
en el punt 9.8. La seva decisió serà inapel·lable. 
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9.5 El Jurat i la Comissió Tècnica es reserven el dret de visitar els projectes d ’intervenció 
presentats amb l’objecte de complementar la informació necessària per emetre la resolució. 
 
9.6 En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot 
de qualitat de la presidenta. 
 
9.7 El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
9.8 Els elements generals de valoració que es tindran en compte per als projectes 
d’intervenció seran els següents:  
 

 Dimensió comunitària:  
 

‐ Procés socioeducatiu  
‐ Participació de les persones a qui va dirigit el projecte 

‐ Participació i enfortiment del teixit relacional 
‐ Transversalitat i transdisciplinarietat 
 

 Qualitat del projecte: 
 

‐ Estructura global del projecte 

‐ Metodologia participativa 
‐ Marc teòric 
‐ Diagnosi 
‐ Sistema d’avaluació 
‐ Innovació  

 
9.9 Els Premis podran ser declarats deserts a criteri dels membres del Jurat.  
 
9.10 El Jurat es reunirà el mes d’octubre 2022 per tal de procedir a emetre el seu veredicte i, 
aquesta reunió serà comunicada a través de la publicació en el web de la corporació i 
l’atorgament dels premis es farà per resolució de la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, abans del 30 de novembre de 2022. 
 
10. Pagament i seguiment 
 
10.1. Els Premis als projectes d’intervenció seran lliurats a les persones físiques o jurídiques 
a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels ajuts. 
 
Abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
10.2 La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes d’intervenció guanyadors 
durant dos anys després del lliurament del Premi. 
 
10.3 L’Organització es reserva el dret a difondre les dades de les persones que hagin rebut 
el Premi. 
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11.  Obligacions 
 
11.1 Cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran de 
fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de 
la Diputació de Barcelona i fer referència al Premi Josep M. Rueda i Palenzuela. 
 
11.2 D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat 
per Reial decret legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a 
l’autor/a, si bé aquest/a cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no exclusiu 
a la Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana 
web a Internet o amb altres mitjans que es considerin adients. 
 
11.3 En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en 
suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb la persona autora del treball, en el 
qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada com a ajut. 
 
11.4 La persona o persones que hagin rebut el premi podran ser requerides en qualsevol 
moment pels membres de la Comissió Tècnica de la Diputació de Barcelona per tal de 
presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una presentació oral, o bé en 
suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de 
Barcelona a efectes de difusió del projecte. Així mateix tant les persones o entitats que 
hagin estat premiades podran ser requerides per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la 
Diputació de Barcelona per a fer una presentació pública del projecte. 

 
11.5 L’incompliment per part de les persones participants de qualsevol dels punts que es 
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació de les 
seves obligacions. 
 
12. Publicitat dels premis atorgats 
 
Els premis atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades nacional de subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions 
 
13. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General de la Diputació, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el 
text íntegre del qual és el següent: 
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Extracte de l’Acord de 23 de desembre de 2021 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoca la dotzena edició del “Premi Josep M. Rueda i 
Palenzuela” corresponent a l’any 2022 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i documentació 
requerida es pot trobar a: http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis 
 
Primer. Beneficiaris: 

 

 La dotzena edició del Premi Josep Maria Rueda i Palenzuela està obert a persones 
físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin un projecte 
d’intervenció social comunitària en desenvolupament. 

 

 Només podrà presentar-se un sol treball o projecte per persona física o jurídica, ja sigui a 
títol individual o bé de manera conjunta o en col·laboració amb un tercer. 

 

 Els projectes que participin en aquesta convocatòria han de ser inèdits i no han d’haver 
estat premiats, ni total ni parcialment, ja sigui en d’altres convocatòries del Premi Josep 
Maria Rueda i Palenzuela ni de cap altre Premi anterior. 

 

 Tindran la consideració de projectes premiats, els accèssits i les mencions, encara que 
no hagin comportat una aportació econòmica.  

 

 Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la candidatura 
i en l’àmbit territorial de Catalunya.  

 

 Els projectes presentats no poden estar vinculats i/o donar continuïtat a altres treballs 
que s’hagin presentat i hagin estat premiats en edicions anteriors.  

 

 El personal de la Diputació de Barcelona resta exclòs de participar en aquesta 
convocatòria. 

 

 Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis 
d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni 
a través d'entitats o particulars, puguin intervenir en l'elaboració dels projectes que es 
presentin. 

 

 En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà a les persones jurídiques en què 
aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10 % i/o en 
siguin administradors. 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la dotzena edició del Premi Josep 
Maria Rueda i Palenzuela, obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips 
de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).  
 
Quart. Quantia. 
 
La dotació econòmica total d’aquesta 12ena. edició del Premi Josep Maria Rueda i 
Palenzuela serà de 7.500 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/48100. 
 
Atorgant-se dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros 
per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 17 de gener de 2022 i 
finalitzarà el dia 30 de març del 2022. 
 

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), en el 
benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR els models normalitzats de documentació exigida per aquesta 
convocatòria: document de dades identificatives dels autors/es (Annex 1), Declaració 
jurada en la qual es doni fe que el projecte no ha estat premiat (Annex 2) i que 
s’adjunten com Annex III. 
 
Cinquè. AUTORITZAR la dotació econòmica d’aquesta edició del Premi Josep Maria 
Rueda i Palenzuela per un import total de set mil cinc-cents euros (7.500,00 €), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48100, del pressupost de la 
corporació per a l’any 2022. 
 
S’atorgaran dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 
euros per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi. 
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Sisè. CONDICIONAR l’efectivitat dels presents acords a l’habilitació del crèdit adequat 
i suficient, per fer front a les despeses derivades d’aquest Premi. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya una ressenya de la mateixa.” 
 

ANNEX III AL DICTAMEN NÚM. D’EXPEDIENT 2021/22365 D’APROVACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE LA DOTZENA EDICIÓ DEL “PREMI 
JOSEP MARIA RUEDA I PALENZUELA” CORRESPONENT A L’ANY 2022 

 
XII PREMI JOSEP M. RUEDA I PALENZUELA 

 
Annex 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
En/Na ___________________________________________________________________ 
amb NIF núm. _____________________, en nom propi, (o en representació de l’entitat/ens 
local ________________________________________, NIF núm. __________________), 
amb domicili a  ____________________, carrer  _______________________________, 
núm. __________. 

 
Annex 2. 

 
DECLARA RESPONSABLEMENT que el projecte amb el títol: 

 
“_________________________________________________________________________
___”, 
 
presentat a la convocatòria de la XII edició del premi “Josep Ma. Rueda Palenzuela”: 
 

 No ha estat premiat ni total ni parcialment en altres convocatòries del Premi Josep Maria 
Rueda i Palenzuela o de qualsevol Premi. 

 

 El projecte està en desenvolupament en el moment de presentar la candidatura i en 
l’àmbit territorial de Catalunya.  

 

 El projecte presentat no està vinculat ni dona continuïtat a altres treballs que s’hagin 
presentat i hagin estat premiats en edicions anteriors.  

 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament extraordinari per 
lluitar contra l'exclusió social d'infants i adolescents”, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0010875).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
Per Acord núm. 401 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 30 
de juliol de 2020, es va aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de 
prestació “Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió social d’infants i 
adolescents” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020. 
 
Per Decret núm. 11737 de la Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, de data 26 d’octubre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional d’aquest 
fons de prestació, habilitant un període d’audiència de quinze dies hàbils per a que els 
ens locals que s’hi relacionaven poguessin presentar al·legacions amb l’advertiment 
que de no fer-ho es duria a terme la liquidació definitiva amb la revocació de l’ajut no 
justificat. 
 
Per Decret núm. 12379 de la Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, de data 8 de novembre de 2021, es va aprovar l’acceptació de les renúncies 
totals o parcials a la subvenció concedida, per part dels ens locals assenyalats a 
l’esmentat Decret. Com a conseqüència d’aquest Decret, s’ajustà comptablement 
l’autorització i la disposició de la despesa, pel que fa al contingut econòmic de les  
renúncies. 
 
Atès que, durant el període d’audiència, amb dates 9 i 12 de novembre de 2021, dos 
ajuntaments que constaven a la liquidació provisional van presentar vàlidament les 
justificacions al recurs econòmic concedit mitjançant el Portal Municipal de Tràmits 
(PMT). Els ens locals anteriorment esmentats són l’Ajuntament de Fonollosa amb 
registre PMT de la justificació de la despesa núm. 2000106359 i l’Ajuntament de Badia 
del Vallès amb registre PMT de la justificació de la despesa núm. 2000106032. 
 
Atès que, un cop transcorregut el període d’audiència, és avinent aprovar la liquidació 
definitiva del fons de prestació “Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió 
social d’infants i adolescents” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020, i en conseqüència, revocar els ajuts no justificats. 
 
Atès que escau reduir l’autorització i la disposició de la despesa per un import total de 
238.332,00.-€, corresponent a la suma dels imports dels ajuts no justificats. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 3.5.d) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificada per Decret de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, i per 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB 
de 31 de maig de 2021. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Finançament 
extraordinari per lluitar contra l’exclusió social d’infants i adolescents” del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 atorgat als ens locals especificats en el cos 
d’aquest Dictamen. 
 
Segon. ESTIMAR les justificacions presentades en dates 9 i 12 de novembre de 2021 
pels Ajuntaments de Fonollosa i Badia del Vallès, respectivament, amb núm. de 
registre PMT 2000106359 pel que fa a l’Ajuntament de Fonollosa i núm. de registre 
PMT 2000106032 en relació amb l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Tercer. APROVAR la revocació total dels imports dels recursos econòmics que 
s’indiquen a continuació, per manca de justificació: 
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NIF   Ens   Codi XGL  
 Import 
atorgat  

 Import 
avançat  

 Import 
justificat  

 Import 
revocació  

 Import a 
retornar  

 Aplicació 
pressupostària  

 Núm. 
document  

 Núm. Ajust 
de Valor  

P0810000J 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

20/Y/292810       90.112,00 €  -   € -   €      90.112,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/1 2103902451 

P0818600I 
Ajuntament de 
Sabadell 

20/Y/292807       82.547,00 €  -   € -   €      82.547,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/4 2103902453 

P0811300C 
Ajuntament de 
Martorell 

20/Y/292779       12.956,00 €  -   € -   €      12.956,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/32 2103902454 

P0829600F 
Ajuntament de 
Vallirana 

20/Y/292752         7.260,00 €  -   € -   €        7.260,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/59 2103902455 

P0807100C 
Ajuntament de 
Corbera de Llobregat 

20/Y/292750         7.107,00 €  -   € -   €        7.107,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/61 2103902456 

P0813400I 
Ajuntament de 
Montmeló 

20/Y/292706         4.196,00 €  -   € -   €        4.196,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/105 2103902457 

P0818200H 
Ajuntament de Roda 
de Ter 

20/Y/292689         3.404,00 €  -   € -   €        3.404,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/122 2103902462 

P0820200D 
Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

20/Y/292665         2.392,00 €  -   € -   €        2.392,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/146 2103902464 

P0812600E 
Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

20/Y/292647         2.033,00 €  -   € -   €        2.033,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/165 2103902466 

P0816400F 
Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt 

20/Y/292639         1.923,00 €  -   € -   €        1.923,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/171 2103902468 

P0812100F 
Ajuntament de 
Mediona 

20/Y/292640         1.923,00 €  -   € -   €        1.923,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/172 2103902469 

P0823300I 
Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

20/Y/292626         1.815,00 €  -   € -   €        1.815,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/184 2103902471 

P0809800F 
Ajuntament de 
Guardiola de 
Berguedà 

20/Y/292579         1.247,00 €  -   € -   €        1.247,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/232 2103902472 

P0810300D 
Ajuntament de la 
Llacuna 

20/Y/292577         1.238,00 €  -   € -   €        1.238,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/234 2103902473 
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NIF   Ens   Codi XGL  
 Import 
atorgat  

 Import 
avançat  

 Import 
justificat  

 Import 
revocació  

 Import a 
retornar  

 Aplicació 
pressupostària  

 Núm. 
document  

 Núm. Ajust 
de Valor  

P0808000D 
Ajuntament de Fogars 
de Montclús 

20/Y/292573         1.204,00 €  -   € -   €        1.204,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/239 2103902474 

P0807000E 
Ajuntament de 
Copons 

20/Y/292559         1.128,00 €  -   € -   €        1.128,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/252 2103902475 

P0810800C Ajuntament de Lluçà 20/Y/292554         1.117,00 €  -   € -   €        1.117,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/258 2103902477 

P0813600D 
Ajuntament de 
Montseny 

20/Y/292549         1.108,00 €  -   € -   €        1.108,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/263 2103902478 

P0829800B 
Ajuntament de 
Veciana 

20/Y/292542         1.079,00 €  -   € -   €        1.079,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/268 2103902479 

P0817500B Ajuntament de Pujalt 20/Y/292540         1.076,00 €  -   € -   €        1.076,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/271 2103902480 

P0827700F 
Ajuntament de 
Talamanca 

20/Y/292538         1.072,00 €  -   € -   €        1.072,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/273 2103902481 

P0818700G Ajuntament de Sagàs 20/Y/292533         1.065,00 €  -   € -   €        1.065,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/275 2103902482 

P0807700J 
Ajuntament de 
l'Espunyola 

20/Y/292535         1.065,00 €  -   € -   €        1.065,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/277 2103902483 

P0824200J 
Ajuntament de 
Marganell 

20/Y/292531         1.063,00 €  -   € -   €        1.063,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/280 2103902484 

P0830900G 
Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

20/Y/292529         1.061,00 €  -   € -   €        1.061,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/282 2103902485 

P0815100C Ajuntament d'Orpí 20/Y/292528         1.058,00 €  -   € -   €        1.058,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/283 2103902486 

P0804400J 
Ajuntament de 
Capolat 

20/Y/292522         1.045,00 €  -   € -   €        1.045,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/289 2103902487 

P0817600J 
Ajuntament de la 
Quar 

20/Y/292510         1.023,00 €  -   € -   €        1.023,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/302 2103902488 

P0821500F 
Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

20/Y/292502         1.005,00 €  -   € -   €        1.005,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/307 2103902489 

P0809400E 
Ajuntament de 
Granera 

20/Y/292503         1.005,00 €  -   € -   €        1.005,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/308 2103902490 

P0802100H 
Ajuntament de 
Bellprat 

20/Y/292504         1.005,00 €  -   € -   €        1.005,00 €  -   € G/60101/23100/46284 2003003183/309 2103902491 
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Quart. REDUIR l’autorització i la disposició de la despesa relativa als ajuts revocats 
per manca de justificació per un import total de dos-cents trenta-vuit mil tres-cents 
trenta-dos euros (238.332,00 €), a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46284 del 
pressupost 2021, no efectuant-se cap reintegrament a dita aplicació pressupostària, 
atès que la despesa s’incorporà al pressupost actual com a romanent de crèdit. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els acords de la Junta de Govern, en la part que els afecta, als 
ens locals interessats.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament extraordinari per al 
reforç dels professionals dels serveis socials bàsics", del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0010876).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per Acord núm. 400 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 30 
de juliol de 2020, es va aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de 
prestació “Finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels serveis 
socials bàsics” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020. 
 
Per Decret núm. 11739 de la Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, de data 26 d’octubre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional d’aquest 
fons de prestació, habilitant un període d’audiència de quinze dies hàbils per a que els 
ens locals que s’hi relacionaven poguessin presentar al·legacions amb l’advertiment 
que de no fer-ho es duria a terme la liquidació definitiva amb la revocació de l’ajut no 
justificat i, si s’escau, el reintegrament dels imports satisfets per avançat. 
 
Per Decret núm. 12378 de la Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, de data 8 de novembre de 2021, es va aprovar l’acceptació de les renúncies 
totals o parcials a la subvenció concedida, per part dels ens locals assenyalats a 
l’esmentat Decret. Com a conseqüència d’aquest decret, s’ajustà comptablement 
l’autorització i la disposició de la despesa, pel que fa al contingut econòmic de les 
renúncies. 
 
Atès que, un cop transcorregut el període d’audiència, sense que s’hagin presentat 
al·legacions per part dels ens locals afectats, és avinent aprovar la liquidació definitiva 
del fons de prestació “Finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels 
serveis socials bàsics” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, i en 
conseqüència, cal revocar els ajuts no justificats.  
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Atès que escau reduir l’autorització i la disposició de la despesa per un import total de 
211.607,71.-€, corresponent a la suma dels imports dels ajuts no justificats.  
 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 3.5.d) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificada per Decret de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, i per 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB 
de 31 de maig de 2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Finançament 
extraordinari per al reforç dels professionals dels serveis socials bàsics” del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 atorgat als ens locals especificats en el cos 
d’aquest Dictamen. 
 
Segon. APROVAR la revocació total i parcial dels recursos econòmics inicialment 
concedits als ens destinataris, amb motiu de la manca de justificació, que s’indiquen a 
continuació: 
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NIF   Ens  Codi XGL  
Import 
atorgat  

Import 
avançat  

 Import 
justificat  

 Import 
revocació  

 Aplicació 
pressupostària  

Núm. doc.  
Núm. aj. de 

valor  

P5800007F Consell Comarcal del Vallès Occidental 20/Y/292213   30.000,00 €          -   €              -   €        30.000,00 €  G/60101/23100/46585 2003003185/11 2103902492 

P5800011H Consell Comarcal del Baix Llobregat 20/Y/292220   30.000,00 €          -   €              -   €        30.000,00 €  G/60101/23100/46585 2003003185/4 2103902493 

P0811300C Ajuntament de Martorell 20/Y/292239   30.000,00 €          -   €              -   €        30.000,00 €  G/60101/23100/46285 2003003184/32 2103902494 

P0818600I Ajuntament de Sabadell 20/Y/292267   60.000,00 €          -   €              -   €        60.000,00 €  G/60101/23100/46285 2003003184/4 2103902495 

P0810000J Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 20/Y/292270   60.000,00 €          -   €              -   €        60.000,00 €  G/60101/23100/46285 2003003184/1 2103902496 

P0826300F Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 20/Y/292237   30.000,00 €          -   €   28.392,29 €          1.607,71 €  G/60101/23100/46285 2003003184/34 2103902497 
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Tercer. REDUIR l’autorització i la disposició de la despesa relativa als ajuts revocats 
per manca de justificació per un import total de dos-cents onze mil sis-cents set euros 
amb setanta-u cèntims (211.607,71 €), dels quals, l’import de 60.000 € correspon a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46585 i l’import de 151.607,71 € correspon a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46285 del pressupost 2021, no efectuant-se 
cap reintegrament a dita aplicació pressupostària, atès que la despesa s’incorporà al 
pressupost actual com a romanent de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords de la Junta de Govern, en la part que els afecta, 
als ens locals interessats.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Abordatge integral de les 
violències masclistes", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, 
per un import de 132.512,38 € (Exp. núm. 2020/10263).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

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

 
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

va aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 i va autoritzar la despesa que s’hi destinaria (AJG 296/20). 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, 

va aprovar les concessions del fons de prestació “Abordatge integral de les 
violències masclistes” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(AJG 402/20). 

 
4. Per Decret de la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social núm. 

10471/2021, de 29 de setembre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional del 
fons de prestació "Abordatge integral de les violències masclistes" del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, i es va habilitar un termini d’audiència de 
quinze dies des de l’endemà de la notificació, per tal de presentar la justificació 
pendent i/o al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, 
es procediria a la revocació dels ajuts donat que finalitzat el termini de justificació no 
havien presentat el compte justificatiu. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

5. Durant el tràmit d’audiència, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va presentar 
al·legacions, aportant la justificació de despeses. Es va acceptar la documentació 
presentada, que s’ha revisat i és correcte.  

 
6. Transcorregut el termini d’audiència procedeix aprovar la liquidació definitiva.  
 
7. S’assenyala que l’aprovació de les revocacions comporta el corresponent 

ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la corporació.  
 
8. No s’han efectuat pagaments avançats perquè les condicions que regeixen 

l’execució d’aquest fons de prestació no ho preveien, raó per la qual no procedeix 
efectuar cap reclamació de reintegrament de saldos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació. 

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

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (en endavant BOPB) en data 19 de desembre de 
2019, modificat pels Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, 
publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, 
publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol de 2021, 
publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, núm. 10586/21, d’1 d’octubre de 2021, 
publicat al BOPB de 6 d’octubre de 2021 i 11936/21, de 28 d'octubre de 2021, 
publicat al BOPB de 2 de novembre de 2021.  

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

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR la justificació de despeses presentada per l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, durant el termini per a practicar el tràmit d’audiència. 
 
Segon. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Abordatge integral de 
les violències masclistes” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 i, 
en conseqüència, aprovar les revocacions segons el següent detall: 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Número 
operació 

comptable 
Pos. 

Ajust de 
valor 

Aplicació pressup. 
Motiu/ 

Observacions 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

P0810000J 20Y293553 46.118,00 46.118,00 2003003218 1 2103901838 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. MONTCADA I 
REIXAC 

P0812400J 20Y293527 8.898,14 8.898,14 2003003218 27 2103901839 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 20Y293518 7.438,70 7.438,70 2003003218 36 2103901840 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. MOLINS DE REI P0812200D 20Y293517 7.210,19 7.210,19 2003003218 37 2103901841 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

P0814600C 20Y293514 6.890,54 6.890,54 2003003218 40 2103901842 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. MASNOU, EL P0811700D 20Y293513 6.827,22 6.827,22 2003003218 41 2103901843 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. PIERA P0816000D 20Y293494 5.539,49 5.539,49 2003003218 60 2103901844 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. VALLIRANA P0829600F 20Y293491 5.442,33 5.442,33 2003003218 63 2103901845 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. PALLEJA P0815600B 20Y293478 4.873,00 4.873,00 2003003218 76 2103901846 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 

P0819600H 20Y293477 4.785,12 4.785,12 2003003218 77 2103901847 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. SANT VICENÇ 
DE CASTELLET 

P0826200H 20Y293470 4.549,93 4.549,93 2003003218 84 2103901848 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. VILASSAR DE 
DALT 

P0821300A 20Y293462 4.471,81 4.471,81 2003003218 92 2103901849 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. TIANA P0828200F 20Y293460 4.438,77 4.438,77 2003003218 94 2103901850 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. MONTMELO P0813400I 20Y293459 4.424,94 4.424,94 2003003218 95 2103901851 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. SANTPEDOR P0819100I 20Y293450 4.229,46 4.229,46 2003003218 104 2103901852 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. CABRILS P0803000I 20Y293447 4.210,75 4.210,75 2003003218 107 2103901853 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. BEGUES P0802000J 20Y293444 4.155,25 4.155,25 2003003218 110 2103901854 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. RODA DE TER P0818200H 20Y293437 4.025,53 4.025,53 2003003218 117 2103901855 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

AJ. TORRELLES DE 
LLOBREGAT 

P0828900A 20Y293433 3.983,21 3.983,21 2003003218 121 2103901856 G/60301/23110/46281 Manca Justificació 

TOTAL 
  

142.512,38 142.512,38 
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Secretaria General 

 

 

 

 

 
Tercer. AJUSTAR comptablement la despesa a l’aplicació pressupostària 
G/60301/23110/46281 del pressupost vigent, com a conseqüència de les revocacions 
aprovades en l’acord segon, en el sentit de reduir les autoritzacions i disposicions de la 
despesa aprovades, per un import de CENT QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS 
DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (142.512,38 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60301/23110/46281 del vigent pressupost, no efectuant-se 
cap reintegrament a l’esmentada aplicació pressupostària, ja que la despesa es va 
incorporar com a romanent de crèdit, passant el citat import a economia de la 
corporació. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls d'agents d'acció 
comunitària a l'espai públic", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020, per un import de 223.490 € (Exp. núm. 2020/10261).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). 

 
2. En sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

va aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 i va autoritzar la despesa que s’hi destinaria (AJG 296/20). 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 

2020, va aprovar les concessions del fons de prestació “Impuls d’agents d’acció 
comunitària a l’espai públic” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (AJG 403/20). 

 
4. Per Decret de la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

núm. 10467/2021, de 29 de setembre de 2021, es va aprovar la liquidació 
provisional del fons de prestació “Impuls d’agents d’acció comunitària a l’espai 
públic” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, i es va habilitar 
un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la notificació, per tal de 
presentar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimés pertinent, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels ajuts donat que 
finalitzat el termini de justificació no havien presentat el compte justificatiu. 
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5. Durant el tràmit d’audiència, l’Ajuntament de Pineda de Mar va presentar 
al·legacions, aportant la justificació de despeses. Es va acceptar la documentació 
presentada, que s’ha revisat i és correcte.  

 
6. Transcorregut el termini d’audiència procedeix aprovar la liquidació definitiva. 
 
7. S’assenyala que l’aprovació de les revocacions comporta el corresponent 

ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la corporació.  
 
8. No s’han efectuat pagaments avançats perquè les condicions que regeixen 

l’execució d’aquest fons de prestació no ho preveien, raó per la qual no procedeix 
efectuar cap reclamació de reintegrament de saldos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació. 

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

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (en endavant BOPB) en data 19 de desembre de 
2019, modificat pels Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, 
publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, 
publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol de 2021, 
publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, núm. 10586/21, d’1 d’octubre de 2021, 
publicat al BOPB de 6 d’octubre de 2021 i 11936/21, de 28 d'octubre de 2021, 
publicat al BOPB de 2 de novembre de 2021.  

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

ACORDS 
 

Primer. ACCEPTAR la justificació de despeses presentada per l’Ajuntament de Pineda 
de Mar, durant el termini per a practicar el tràmit d’audiència. 
 
Segon. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Impuls d’agents 
d’acció comunitària a l’espai públic” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020 i, en conseqüència, aprovar les revocacions segons el següent detall: 
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Ens destinatari NIF. C. Xarxa 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Núm. 
docum. 

Pos. 
Núm. Ajust 

de valor 
Aplicació pressup. 

Motius/ 
Observacions 

AJ. BADALONA P0801500J 20Y292865 28.240,00 28.240,00 2003003211 3 2103901885 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. SANT CUGAT 
DEL VALLES 

P0820400J 20Y292861 26.620,00 26.620,00 2003003211 7 2103901886 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. CERDANYOLA 
DEL VALLES 

P0826600I 20Y292851 20.370,00 20.370,00 2003003211 17 2103901887 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. MOLLET DEL 
VALLES 

P0812300B 20Y292850 20.370,00 20.370,00 2003003211 18 2103901888 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. VILAFRANCA 
DEL PENEDES 

P0830600C 20Y292844 14.120,00 14.120,00 2003003211 24 2103901889 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. RIPOLLET P0817900D 20Y292843 14.930,00 14.930,00 2003003211 25 2103901890 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. SANT ADRIA 
DE BESOS 

P0819300E 20Y292842 14.930,00 14.930,00 2003003211 26 2103901891 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. MONTCADA I 
REIXAC 

P0812400J 20Y292841 14.120,00 14.120,00 2003003211 27 2103901892 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. SANT PERE DE 
RIBES 

P0823100C 20Y292838 14.120,00 14.120,00 2003003211 30 2103901893 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. SITGES P0827000A 20Y292837 12.500,00 12.500,00 2003003211 31 2103901894 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. MARTORELL P0811300C 20Y292836 14.120,00 14.120,00 2003003211 32 2103901895 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. SANT ANDREU 
DE LA BARCA 

P0819500J 20Y292833 14.930,00 14.930,00 2003003211 35 2103901896 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

AJ. MOLINS DE 
REI 

P0812200D 20Y292831 14.120,00 14.120,00 2003003211 37 2103901897 G/60303/23110/46281 
Manca 

Justificació 

TOTAL 
  

223.490,00 223.490,00 
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Tercer. AJUSTAR comptablement la despesa a l’aplicació pressupostària 
G/60303/23110/46281 del pressupost vigent, com a conseqüència de les revocacions 
aprovades en l’acord segon, en el sentit de reduir les autoritzacions i disposicions de la 
despesa aprovades, per un import de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL EUROS AMB 
QUATRE-CENTS NORANTA CÈNTIMS (223.490,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60303/23110/46281 del vigent pressupost, no efectuant-se cap 
reintegrament a l’esmentada aplicació pressupostària, ja que la despesa es va 
incorporar com a romanent de crèdit, passant el citat import a economia de la 
corporació. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls i consolidació dels 
serveis de mediació ciutadana" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020, per un import de 10.687, 50 € (Exp. núm. 2019/0019888).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

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

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de febrer de 

2020, va aprovar les concessions del fons de prestació “Impuls i consolidació dels 
serveis de mediació ciutadana” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (AJG 114/20). 

 
3. Per Decret de la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social núm. 

12097/2021, de 29 d’octubre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional del 
fons de prestació “Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana” del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, i es va habilitar un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la notificació, per tal de presentar la 
justificació pendent i/o al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de 
no fer-ho, es procediria a la revocació de l’ajut donat que finalitzat el termini de 
justificació no s’havia presentat el compte justificatiu, segons el següent detall: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR)  

Import pendent de 
justificar (import 

liquidació provisional) 
(EUR) 

AJ. SANT ANDREU 
DE LA BARCA 

P0819500J 20Y280581 10.687,50 10.687,50 

 
4. Transcorregut el termini d’audiència procedeix aprovar la liquidació definitiva. 
 
5. S’assenyala que l’aprovació de les revocacions comporta el corresponent 

ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la corporació.  
 
6. No s’ha efectuat cap pagament avançat a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 

tot i que les condicions que regeixen l’execució d’aquest fons de prestació ho 
preveien, donat que l’ens no ha acceptat expressament l’ajut dins del termini 
establert, raó per la qual no procedeix efectuar cap reclamació de reintegrament de 
saldos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació. 

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

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (en endavant BOPB) en data 19 de desembre de 
2019, modificat pels Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, 
publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, 
publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol de 2021, 
publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, núm. 10586/21, d’1 d’octubre de 2021, 
publicat al BOPB de 6 d’octubre de 2021 i 11936/21, de 28 d'octubre de 2021, 
publicat al BOPB de 2 de novembre de 2021.  

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Impuls i consolidació 
dels serveis de mediació ciutadana” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020 i, en conseqüència, aprovar les revocacions segons el següent detall: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Número 
operació 

comptable 
Pos. 

Ajust de 
valor 

Aplicació 
pressupostària 

Motiu/ 
Observacions 

AJ. SANT ANDREU 
DE LA BARCA 

P0819500J 20Y280581 10.687,50 10.687,50 2003000294 16 2103902435 G/60303/23110/46280 
Manca 

Justificació 

TOTAL 
  

10.687,50 10.687,50   
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Segon. AJUSTAR comptablement la despesa a l’aplicació pressupostària 
G/60303/23110/46280 del pressupost vigent, com a conseqüència de la revocació 
aprovada en l’acord primer, en el sentit de reduir l’autorització i disposició de la 
despesa aprovada, per un import de DEU MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (10.687,50 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60303/23110/46280 del vigent pressupost, no efectuant-se cap reintegrament a 
l’esmentada aplicació pressupostària, ja que la despesa es va incorporar com a 
romanent de crèdit, passant el citat import a economia de la corporació. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 9 hores, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per la 
secretària que en dona fe. 
 


