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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 10 DE FEBRER DE 2022 

 
El 10 de febrer de 2022, a les 11 hores, es reuneix en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, actuant com a 
presidenta accidental la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), amb l’assistència del vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda 
(JUNTS), 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 Galindo (PSC-CP), Rubén Guijarro 
Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent i 
Torras (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i 
Celestino Corbacho Chaves (Cs) 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 la presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP), el 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), la vicepresidenta 
quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), les diputades senyores Lluïsa Moret 
Sabidó (PSC-CP) i Laura Pérez Castaño (ECG) i el diputat senyor 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 accidental, 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 27 de gener de 2022. 
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2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació Professional de Mataró 
(Exp. núm. 2022/2644). 

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

Decret judicial ferm, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, 
núm. 38/2021, de 23 d’abril, dictat en el procediment ordinari núm. 438/2017-C, 
interposat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació, en declarar finalitzat el recurs, per 
desistiment de l’actora, i l’arxiu de les actuacions, sense costes per a les parts 
(Exp. núm. 2018/0000923). 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, 
núm. 18/2021, de 15 de febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 
266/2019-E, interposat per SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, 
que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en desestimar la demanda 
promoguda per la recurrent contra el Decret núm. 5346/2019, de 30 d’abril, dictat 
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, mitjançant el qual s’imposava una penalització de 1.500 euros a la 
dita mercantil, que era l’adjudicatària del contracte del servei de vigilància, 
protecció i control d’accés del recinte Mundet-Pavelló Nord, Edifici Serradell 
Trabal i Edifici Migjorn (octubre 2018- setembre 2020) (Exp. núm. 2019/20887). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4415/2021, de 4 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 23/2021-D, interposat pel senyor 
XXX contra la desestimació presumpta, per silenci, de la reclamació patrimonial 
formulada pels danys produïts en el seu vehicle el dia 23 d’octubre de 2019 quan 
circulava per la carretera BV-5159, a l’altura del PK 3,800 (Exp. núm. 
2021/0003410). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3233/2021, de 9 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 287/2020-BY, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que denegà la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2020/0018116). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4402/2021, de 4 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
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Barcelona en el procediment abreujat núm. 48/2021-E, 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 
de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004406). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6455/2021, de 16 de juny, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 423/2020-D, 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. 2021/0004627). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4418/2021, de 4 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 236/2020-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. 
2021/0007799). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5151/2021, de 17 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 45/2021-D, 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. 2021/0008236). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5407/2021, de 26 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 376/2020-B, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà la petició 
de fixesa de la darrera plaça que ocupa, o subsidiàriament, la declaració 
d’indefinit no fix (Exp. núm. 2021/0009582). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5406/2021, de 26 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 29 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 962/2020-O, interposat per la senyora XXX en 
reclamació de quantitat. (Exp. núm. 2021/0010043) 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

definitivament, la revocació parcial, per import de 8.773,63 € en relació amb la 
subvenció de 60.000 € atorgada a Metges del Món pel projecte “Fortalecimiento 
de los gobiernos locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y 
la implementación de políticas inclusivas en 7 Municipios del Departamento de 
La Paz, Bolivia” i reconèixer el crèdit derivat de la despesa, per import total de 
21.226,37 €, per a realitzar el segon i últim pagament a la dita entitat (Exp. núm. 
2016/5973). 

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

liquidació definitiva del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019-2020”, per un import total de 82.536,01 € (Exp. núm. 2018/0018720). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
15. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2013/0005430). 

 
16. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidencia, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2014/0002456). 

 
17. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2015/0006159). 

 
18. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2016/0007854). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Masquefa relatiu a les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la 
travessera B-224z (c/ Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa” i 
traspàs de titularitat del tram de la carretera B-224z entre els PK 15+750 i PK 
16+730. (Exp. núm. 2018/18181). 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Foment 
del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/20089). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 

definitiva de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats, en 
el marc de la convocatòria núm. 202020195120011533 de les Gerències de 
Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, 
a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0000182). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de gener de 2022.- Per la 
senyora presidenta accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 27 de gener de 2022, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació Professional de 
Mataró (Exp. núm. 2022/2644).- 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: 
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“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. 
 
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. 
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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 
(acord núm. 659/21), per la Junta de Govern en sessió de 25 de novembre de 2021 
(acord núm. 693/21), per la Junta de Govern en sessió de 9 de desembre de 2021 
(AJG 710/21) i per la Junta de Govern en sessió de 23 de desembre de 2021 (AJG 
740/21). 
 
En el marc de les designacions en ens participats, es creu convenient procedir a 
realitzar una modificació en la representació suplent del Consell de la Formació 
Professional de Mataró. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Modificar la designació de la representació de la Diputació de Barcelona 
en l’ens i en els termes següents: 
 

- Consell de la Formació Professional de Mataró 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Antoni Pérez Rodríguez, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 23 de desembre de 2021 (AJG 
740/21), com a representant suplent de la Sra. Francesca Alaminos Escoz en el 
Consell de la Formació Professional de Mataró, i designar la Sra. Montserrat 
Montals Guardia per substituir-lo 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 Mataró 
resta de la manera següent: 
 

Únic.- Les persones, titular i suplent, que es proposen a la l’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Mataró, d’acord amb l’art. 8.1 del Reglament de funcionament del Consell, i a 
proposta del Diputat/ada Delegat/ada d’Educació, per representar la Diputació de 
Barcelona com a 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: Sra. Montserrat Montals Guardia, adscrita al Servei de Suport 

Municipal, de l’Àrea d'Educació, Esports i Joventut. 
 
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.” 
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3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, núm. 38/2021, de 23 d’abril, dictat en el procediment ordinari núm. 
438/2017-C, interposat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, que ha 
estat favorable als interessos de la Diputació, en declarar finalitzat el recurs, per 
desistiment de l’actora, i l’arxiu de les actuacions, sense costes per a les parts 
(Exp. núm. 2018/0000923).- 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. 11 de Barcelona, per Decret núm. 38/2021, de 
23 d’abril, recaigut en el procediment ordinari núm. 438/2017-C, ha declarat finalitzat el 
recurs contenciós administratiu promogut per GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT, SA., contra la Diputació de Barcelona. 
 
Mitjançant ofici d’11 de gener de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part demandada, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 438/2017-C, procediment ordinari, que ha 
estat interposat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, contra la resolució 
de 8 de juny de 2017 que, en primer lloc no admetia a tràmit el recurs d’alçada 
formulat contra la resposta a la consulta que va fer l’empresa sobre el pagament 
d’unes factures, en segon lloc, admetia a tràmit la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pel pagament de les factures, i suspenia la tramitació de la dita 
reclamació fins la finalització del procediment de diligències prèvies 909/2016-D, 
seguides davant el Jutjat d’Instrucció núm. 30 de Barcelona. 
 
El representant processal de GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, va desistir 
de la demanda, i la Diputació de Barcelona i la companyia asseguradora de la 
corporació no es van oposar per la qual cosa mitjançant el Decret 38/2021, de 23 
d’abril, el Jutjat declara finalitzat el recurs, sense costes per a les parts i arxiva les 
actuacions. 
 
Aquest Decret és ferm i contra ell 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 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. 
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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 del Decret dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, núm. 38/2021, de 23 d’abril, recaigut en el 
procediment ordinari núm. 438/2017-C, favorable als interessos de la Diputació, en 
declarar finalitzat el recurs, per desistiment de la part actora, i l’arxiu de les actuacions, 
sense costes per a les parts. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, 
núm. 18/2021, de 15 de febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 266/2019-
E, interposat per SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació, en desestimar la demanda promoguda 
per la recurrent contra el Decret núm. 5346/2019, de 30 d’abril, dictat pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
mitjançant el qual s’imposava una penalització de 1.500 euros a la dita mercantil, 
que era l’adjudicatària del contracte del servei de vigilància, protecció i control 
d’accés del recinte Mundet-Pavelló Nord, Edifici Serradell Trabal i Edifici Migjorn 
(octubre 2018-setembre 2020) (Exp. núm. 2019/20887).- 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. 11 de Barcelona, per Sentència núm. 
18/2021, de 15 de febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 266/2019-E, ha 
desestimat la demanda promoguda per l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA, contra el Decret núm. 5346, de 30 d’abril de 2019, dictat pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
mitjançant el qual s’imposava una penalització de 1.500 euros a dita mercantil, que era 
l’adjudicatària del contracte del servei de vigilància, protecció i control d’accés del 
recinte Mundet-Pavelló Nord, Edifici Serradell Trabal i Edifici Migjorn (octubre 2018- 
setembre 2020). 
 
Val a dir que els Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir s’ubiquen en el 
Pavelló Nord, i en aquest centre el servei de vigilància s’havia de prestar de forma 
permanent a la recepció de l’edifici, amb tasques de control d’accés de persones, que 
pel que fa al cas examinat comportava el control de sortida dels residents del centre. 
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El 5 d’octubre de 2018, una pacient va desaparèixer del centre, amb polsera de control 
d’errants i malgrat que es va activar dues vegades l’alarma de sortida sense 
autorització, el vigilant de l’empresa no va actuar. 
 
La sentència confirma l’adequació a Dret de la penalització, imposada per 
incompliment de l’operativa i de les ordres de servei, establertes a la clàusula 6.4.4. 
del plec de prescripcions tècniques, i que es qualificava com a un incompliment 
defectuós de la prestació contractada, d’acord amb la clàusula 2.7.3.F del plec de 
clàusules administratives. Així mateix, confirma que la quantitat de 1.500 euros es va 
fixar dins el límit quantitatiu establert en la mateixa clàusula administrativa. 
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.i) 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. 
 
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. 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, núm. 18/2021, de 15 de febrer, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 266/2019-E, favorable als interessos de la Diputació, en 
desestimar la demanda promoguda per l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA, contra el Decret núm. 5346, de 30 d’abril de 2019, dictat pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
mitjançant el qual s’imposava una penalització de 1.500 euros a dita mercantil, que era 
l’adjudicatària del contracte del servei de vigilància, protecció i control d’accés del 
recinte Mundet-Pavelló Nord, Edifici Serradell Trabal i Edifici Migjorn (octubre 2018- 
setembre 2020). 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4415/2021, de 4 de maig, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
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Barcelona en el procediment abreujat núm. 23/2021-D, interposat pel senyor XXX 
contra la desestimació presumpta, per silenci, de la reclamació patrimonial 
formulada pels danys produïts en el seu vehicle el dia 23 d’octubre de 2019 quan 
circulava per la carretera BV-5159, a l’altura del PK 3,800 (Exp. núm. 
2021/0003410).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de febrer 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui, com a part 
demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 23/2021-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la desestimació presumpta, per silenci, de 
la reclamació patrimonial formulada pels danys produïts en el seu vehicle el dia 23 
d’octubre de 2019 quan circulava per la carretera BV-5159, a l’altura del PK 3,800. 
 
Sobre l’assumpte objecte d’aquest recurs, es va tramitar un expedient administratiu de 
reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 2020/2417) que va finalitzar 
mitjançant el Decret núm. 2103, d’11 de març de 2021, que va resoldre desestimar la 
petició formulada per l’ara recurrent en via judicial. 
 
La resolució expressa que resol l’expedient de reclamació patrimonial va desestimar la 
petició del recurrent sobre la base dels raonament següents:  
 
a) La causa dels danys no ha estat el funcionament del servei públic sinó la pròpia 

conducta del reclamant, que no ha actuat d’acord amb les normes de prudència que 
exigien les condicions de la circulació. 

 
b) La presència de pedres al mig de la calçada es deu a l’actuació d’una tercera 

persona o a l’acció de la pròpia naturalesa. 
 
En no haver quedat acreditada l’existència del nexe causal necessari per declarar la 
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona, el Servei d’Assessoria 
Jurídica de la Diputació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 
54.3 del RDL 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. 
 
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 
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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 
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 davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu  
núm. 23/2021-D, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra la 
desestimació presumpta, per silenci, de la reclamació patrimonial formulada pels 
danys produïts en el seu vehicle el dia 23 d’octubre de 2019 quan circulava per la 
carretera BV-5159, a l’altura del PK 3,800. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
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 i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, així com en les 
instàncies superiors en què 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.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3233/2021, de 9 d’abril, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
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Barcelona en el procediment abreujat núm. 287/2020-BY, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que denegà la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2020/0018116).- 
La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 de 
novembre de 2020, cita la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 287/2020-BY, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació 
de Barcelona, que denega la petició de millora per anys de serveis prestats presentada 
pel recurrent. 
 

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. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 287/2020-BY, procediment 
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abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació 
de Barcelona, que denega la petició de millora per anys de serveis prestats presentada 
pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
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. 4402/2021, de 4 de maig, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 48/2021-E, 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 de 
fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004406).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 19 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 48/2021-E, 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 la declaració de 
fixesa de la darrera plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 48/2021-E, 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 la declaració de 
fixesa de la darrera plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
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. 6455/2021, de 16 de juny, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 423/2020-D, 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. 2021/0004627).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 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. 423/2020-D, 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 
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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. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 423/2020-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
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.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4418/2021, de 4 de maig, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 236/2020-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. 2021/0007799).- La Junta 
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 12 de 
febrer de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 236/2020-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 envers el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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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 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 236/2020-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 envers el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
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 què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5151/2021, de 17 de maig, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 45/2021-D, 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. 
2021/0008236).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 15 de març 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 45/2021-D, 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 
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novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de 
ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 45/2021-D, 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. 
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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.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5407/2021, de 26 de maig, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 376/2020-B, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà la petició 
de fixesa de la darrera plaça que ocupa, o subsidiàriament, la declaració 
d’indefinit no fix (Exp. núm. 2021/0009582).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant decret de 15 d’abril 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 376/2020-B, procediment abreujat, 
interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona desestima la petició de declaració de fixesa de la darrera plaça que ocupa, 
feta pel reclamant, o subsidiàriament, la declaració d’indefinit no fix. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
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D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 376/2020-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona desestima la petició de declaració de fixesa de la darrera plaça 
que ocupa, feta pel reclamant, o subsidiàriament, la declaració d’indefinit no fix. 
 

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
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. 5406/2021, de 26 de maig, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 29 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 962/2020-O, interposat per la senyora XXX en 
reclamació de quantitat. (Exp. núm. 2021/0010043).- La Junta resta assabentada 
del present Decret, que és del tenor següent: 
 

“Mitjançant cèdula de citació de 26 de març de 2021, el Jutjat Social núm. 29 de 
Barcelona cita la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part codemandada en 
el procediment ordinari núm. 962/2020-O, interposat per la senyora XXX en reclamació 
de quantitat. 
 

Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 

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

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

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 29 de Barcelona com a part 
codemandada en el procediment ordinari núm. 962/2020-O, interposat per la senyora 
XXX en reclamació de quantitat. 
 

Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el procediment judicial esmentat i 
en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 

13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
definitivament, la revocació parcial, per import de 8.773,63 € en relació amb la 
subvenció de 60.000 € atorgada a Metges del Món pel projecte “Fortalecimiento 
de los gobiernos locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y 
la implementación de políticas inclusivas en 7 Municipios del Departamento de 
La Paz, Bolivia” i reconèixer el crèdit derivat de la despesa, per import total de 
21.226,37 €, per a realitzar el segon i últim pagament a la dita entitat (Exp. núm. 
2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 

“I. ANTECEDENTS 
 

Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
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Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Fortalecimiento de los gobiernos locales promoviendo el 
desarrollo integral, la gobernabilidad y la implementación de políticas inclusivas en 7 
Municipios del Departamento de La Paz, Bolivia” de Metges del Món, va rebre una 
subvenció per un import de 60.000 €. 
 
De conformitat amb el punt 3 de les Bases Específiques de la convocatòria, el període 
d’execució de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 
201620165120008373 estava comprès entre l’1 de setembre 2016 i el 31 d’agost de 
2018.  
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50% de la subvenció atorgada s’havia de realitzar en 
dues fraccions del 25% de la totalitat de la subvenció una vegada la Diputació de 
Barcelona hagués rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera 
fracció es pagaria contra la recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es 
pagaria dins dels primer trimestre del 2017. En conseqüència, en data 16 de febrer de 
2017 es va realitzar el pagament a l’entitat de la primera fracció per valor de 15.000 € 
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corresponent al 25% de l’import total de la subvenció. I en data 20 d’abril de 2017 es 
va realitzar el pagament de la segona fracció per valor de 15.000 €. 
 
Així mateix de conformitat al punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40%, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, i l’últim 
pagament, del 10%, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final.  
 
L’entitat beneficiària en data 29 de setembre de 2017 va presentar una justificació 
parcial que no arribava al 70% del primer pagament. En data 29 de desembre de 2017 
va presentar un nova justificació parcial on sí s’arribava al 70%, però sense adjuntar 
originals o còpies compulsades dels justificants de despesa. En data 11 d’abril de 2018 
es va requerir a l’entitat l’esmena de les incidències detectades, a les quals l’entitat va 
donar resposta el 25 d’abril de 2018, però amb la documentació presentada se seguia 
sense justificar correctament el 70% del primer pagament. Per això, d’acord amb el 
punt 18 de les Bases Específiques de la convocatòria, el segon pagament no es va 
efectuar. 
 
Mitjançant resolució de data 11 de desembre de 2018 de la Presidenta delegada 
d’Atenció a les Persones (D 13539/2018), es va aprovar la pròrroga del termini de 
justificació final del projecte fins al 15 de gener de 2019 i la reimputació pressupostària 
a l’any 2018 de 30.000 €, corresponent a la suma del segon i de l’últim pagament.  
 
Metges del Món va presentar la justificació final del projecte el 15 de gener de 2019 i 
un cop analitzada pel centre gestor, es va concloure que aquesta no era conforme, i en 
data 15 d’octubre de 2019 es va requerir a l’entitat l’esmena de les mancances. En 
resposta a aquest requeriment, el 5 de novembre de 2019 l’entitat va presentar part de 
la informació i documentació requerides, i el 16 de desembre de 2019 va aportar de 
nou documentació justificativa. 
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, rebuda i revisada la documentació 
justificativa final, així com la documentació presentada en resposta al requeriment, en 
data 20 d’octubre de 2021, elabora informe de proposta de revocació parcial de la 
subvenció atorgada.  
 
De conformitat a la proposta de l’esmentat informe, en data 11 de novembre de 2021 
mitjançant acord núm. 660/21 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, es va 
aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de 8.773,63 € en relació amb la 

subvenció de 60.000 € atorgada a Metges del Món pel projecte “Fortalecimiento de 

los gobiernos locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y la 
implementación de políticas inclusivas en 7 Municipios del Departamento de La Paz, 

Bolivia” en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 

aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 
2016, i es va atorgar a l’entitat un termini d’audiència de quinze dies, comptats des de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que presentés les al·legacions i altres 
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elements de prova que considerés oportunes. Tot indicant que transcorregut aquest 
termini d’audiència, si l’entitat no presentava cap al·legació, es procediria a tramitar la 
revocació definitiva. 
 
En data 19 de novembre de 2021 es va posar a disposició de l’entitat la notificació de 
l’esmentat acord núm. 660/21 i l’entitat l’accepta el mateix dia 19 de novembre de 
2021. 
 
El dia 14 de desembre de 2021 Metges del Món entra per seu electrònica escrit 
al·legacions, dins del termini d’audiència.  
 
Els documents presentats són: Escrit d’al·legacions (Document 1); Resolución 
normativa de directorio nº 101800000026 que regula el sistema de facturació 
electrònica (Document 2); Decreto Supremo nº 21532, de 28 de febrer de 1987, que 
regula la Reorganització d’empreses (Document 3); DS nº 24051 que regula el 
reglament de l’impost sobre les utilitats de les empreses (Document 4); Llei nº 1606, 
de 22 de desembre de 1994, de modificació de la Llei nº 843 (Document 5); i la Política 
de Metges del Món en relació amb el tractament de retencions per comprar de serveis 
i/o béns no facturats (Document 6).  
 
En contestació a l’esmentat escrit d’al·legacions l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament emet informe de resposta a les al·legacions, de data 27 de gener de 
2022, amb les valoracions següents: 
 
1. En primer lloc en relació amb les despeses 1.39b, 1.40, 2.2, 2.20, 2.21, 2.22, 4.5, 

4.6, 4.8, 4.11, 4.15, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.34, 4.35, 4.40, 4.41, 4.42, 4.44, 4.49, 
4.58, 4.59, 4.61, 4.67, 4.82, 4.85, 4.90, 4.91, 4.97, 4.99, 4.100, 4.104, 4.107, 4.108 i 
4.55, l’entitat al·lega que “todas ellas fueron pagadas en efectivo y según la ley 
Boliviana, en el específico de la RND 101800000026-1 en la que hace mención a 
facturaciones y las características que estas deben tener, no menciona en ningún 
momento la obligatoriedad de poner leyenda o sello "pagado" o "cancelado", por 
eso en un primer momento todas estas facturas o recibos iban sin él”.  
 
Valoració: No s’accepta l’al·legació. Tal com es va explicar en el dictamen de 
revocació parcial inicial (AJG 660/21), la justificació sobre la necessitat de pagar 
aquestes factures en efectiu s’ha acceptat, malgrat el pagament en efectiu ha de 
ser excepcional i restrictiu de conformitat al punt 19 de les Bases Específiques 
d’aquesta convocatòria, però s’ha de poder comprovar que, efectivament, consten 
indicis que aquestes factures s’han pagat encara que les factures puguin ser vàlides 
d’acord amb la legislació local del país. Per això, tal com s’indicava a AJG 660/21, 
per considerar elegibles els pagaments en efectiu, cal que disposin al menys de la 
signatura del proveïdor conforme s’han cancel·lat, o bé del segell del propi 
establiment conforme s’han pagat. L’entitat no aporta cap nova documentació que 
acrediti que aquestes despeses s’hagin pagat. 
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2. En segon lloc, l’entitat al·lega que, segons la normativa boliviana, “está totalmente 
normado el manejo de recibos con retenciones impositivas”. 
 
Valoració: No s’accepta l’al·legació. Tal com es va explicar en el dictamen de 
revocació parcial inicial (AJG 660/21), en el cas dels rebuts, per poder-los acceptar 
cal que apareguin en el formulari de retencions impositives presentat i, en el cas 
d’aparèixer en el formulari de retencions presentat, cal que aquest tingui 
comprovant de pagament de les retencions, entenent que aquests elements són 
indicis que la despesa realment s’ha pagat. Hi ha rebuts presentats per l’entitat que 
sí que s’han acceptat com a despesa al complir aquests requisits però no es poden 
acceptar els que no els compleixen. L’entitat no aporta cap nova documentació que 
acrediti que s’han presentat i/o pagat els formularis de retencions impositives 
corresponents a aquestes despeses ni qualsevol altra documentació acreditativa del 
pagament de les mateixes. 

 
Per tant, l’Oficina conclou que les al·legacions presentades no esmenen els errors i/o 
mancances indicats en el dictamen inicial de revocació parcial (AJG 660/21), 
conseqüentment, des del centre gestor es desestimen les al·legacions presentades 
per Metges del Mon, es considera que la despesa correctament justificada és de 
51.226,37 € dels 60.000,00 € de la subvenció atorgada i es proposa la revocació 
parcial definitiva de 8.773,63 €, donant per reproduïts els arguments indicats en l’acord 
660/21. 
 
Així mateix, en el citat informe de l’oficina s’indica que actualment existeix un saldo 
pendent de pagament a favor de Metges del Mon de 21.226,37 € que correspon a la 
diferència entre 51.226,37 €, import que resulta de la subvenció un cop restat l’import 
de la revocació (subvenció atorgada 60.000 € menys els 8.773,63 € revocats), i 
30.000 €, import corresponent els pagaments avançats a l’entitat.  
 
Atenent que el segon i l’últim pagament d’aquesta subvenció estava contemplat com a 
operació comptable al pressupost 2018, i que les operacions comptables d’anys 
anteriors al 2021 no han passat com a romanents l’any 2022, i vista la data de 
proposta d’aprovació definitiva d’aquesta revocació parcial, l’Oficina proposa autoritzar 
el seu reconeixement de crèdit. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, basant-se en l’informe 
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 27 de gener de 2022, i de 
conformitat amb l’acord núm. 660/21 de la Junta de Govern de data 11 de novembre 
de 2021, es proposa definitivament revocar parcialment l’import de 8.773,63 € de la 
subvenció atorgada a Metges del Món pel projecte “Fortalecimiento de los gobiernos 
locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y la implementación de 
políticas inclusivas en 7 Municipios del Departamento de La Paz, Bolivia” 
subvencionada en el marc de la convocatòria 201620165120008373 (AJG 609/16). 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Així mateix, es proposa el reconeixement de crèdit de la despesa per import de 
21.226,37 €, de la qual existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’any 
2018 i 2019, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a 
dret (AJG 609/16), s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu per l’any 2022 per fer 
el segon i últim pagament a favor de Metges del Món. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
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). 
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37.1 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual 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. 
 
Vista la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2022 que es remet a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple, i vist 
l’annex 4 d’aquestes Instruccions “Instruccions sobre reconeixement de crèdit” que en 
el seu article 5 indica que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària la 
competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa 
de la competència per aprovar la despesa. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre, publicada al BOPB 
de 19.12.2019, modificada per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per Metges del Món, en data 14 
de desembre de 2021, de conformitat a la part expositiva d’aquest acte. 
 
Segon. APROVAR, definitivament, la revocació parcial, per import de VUIT MIL SET-
CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (8.773,63 €) en 
relació amb la subvenció de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €) atorgada a Metges del 
Món pel projecte “Fortalecimiento de los gobiernos locales promoviendo el desarrollo 
integral, la gobernabilidad y la implementación de políticas inclusivas en 7 Municipios 
del Departamento de La Paz, Bolivia” en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de 
data 24 de novembre de 2016, de conformitat amb l’informe elaborat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de data 27 de gener de 2022 que consta a 
l’expedient.  
 
Tercer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de VINT-I-UN MIL 
DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (21.226,37 €) a favor 
Metges del Món pel projecte “Fortalecimiento de los gobiernos locales promoviendo el 
desarrollo integral, la gobernabilidad y la implementación de políticas inclusivas en 7 
Municipios del Departamento de La Paz, Bolivia” en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 
609/16, de data 24 de novembre de 2016, i d’acord amb els arguments adduïts en la 
part expositiva d’aquest acte. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR VINT-I-UN MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS 
AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (21.226,37 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 2022, per 
efectuar el segon i últim pagament a favor de Metges del Món de la subvenció 
atorgada (AJG 609/16). 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a Metges del Món.” 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019-2020”, per un import total de 82.536,01 € (Exp. núm. 2018/0018720).- 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 29 de novembre 

de 2018, va aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-
2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (AJG 561/18). 

 
2. Aquest Programa té per finalitat fomentar que els municipis i les entitats 

municipals descentralitzades destinataris duguin a terme actuacions orientades a 
millorar l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles que 
formen part de col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant la concessió de 
suports econòmics per al desplegament de plans, programes i mesures locals, ja 
siguin de caràcter pal·liatiu i/o preventiu, al mateix temps que s'afavoreix la 
diversificació econòmica del conjunt de la demarcació de Barcelona. 

 
3. El pressupost amb què es va dotar el Programa és de 24.000.000 euros, 

distribuïts inicialment de la manera següent: 
 

 12.000.000,00 euros amb càrrec a l’exercici 2019. 
 12.000.000,00 euros amb càrrec a l’exercici 2020. 

 
4. El centre gestor del Programa és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la 

Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. 
 
5. D’acord amb l’article 25 del règim del Programa, el període d’execució dels ajuts 

comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020. 
 
6. Pel que fa la justificació, i d’acord amb l’article 27 del règim del Programa, el 

període justificació final comprenia de l’1 de març al 30 d’abril de 2021. 
 
7. Aquests terminis es van veure afectats per la suspensió de l’activitat acordada el 

14 de març de 2020 a l’empara del Reial decret 463/2020, pel qual es va declarar 
l’estat d’alarma i es van adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, i per la represa de l’activitat des de l’1 de juny de 
2020 en virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es va acordar la 
cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i diverses mesures per a la reactivació 
gradual de l’activitat. Així mateix, per dictamen de la Junta de Govern de la 
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Diputació de Barcelona de 30 de juliol de 2020 es va acordar el restabliment dels 
terminis originals d’execució i de justificació final, i la modificació del termini de 
justificació extraordinari (AJG núm. 333/20). 

 
8. Transcorregut el termini màxim de justificació, el centre gestor va requerir la 

presentació de les justificacions pendents, en els termes de l’article 30 del règim 
del Programa. 

 
9. Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 12495/21, de 10 

de novembre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional i es va habilitar un 
període d’audiència de 15 dies per tal que els ens afectats formulessin 
al·legacions. 

 
10. Finalitzat el període d’audiència sense que cap ens hagi presentat al·legacions, 

cal procedir a la liquidació definitiva del Programa. 
 
11. A aquest efecte i d’acord amb l’informe emès pel centre gestor en data 24 de 

gener de 2022 i que s’incorpora a l’expedient, es proposa aprovar les revocacions 
dels ajuts en aquests dos supòsits: 

 
a) Tres ens no han presentat cap justificació. Aquests ens, en haver presentat 

l’acceptació expressa de l’ajut, van rebre un pagament avançat del 50 per cent 
de l’import atorgat, que s’ha de reintegrar. 

 
b) Un ens va presentar una justificació dins el termini establert. Se li va fer un 

requeriment d’esmena, que l’ens no va respondre i respecte del qual, durant el 
període d’audiència, tampoc no va presentar al·legacions. Donat que va rebre 
un pagament avançat i l’import elegible justificat és inferior a l'import atorgat, es 
proposa una revocació parcial i el reintegrament de la part avançada que no ha 
estat degudament justificada. 

 
12. Aquestes revocacions no s’han de regularitzar comptablement, atès que els 

saldos existents en el pressupost del 2021 no s’han incorporat com a romanent al 
vigent pressupost 2022. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre, 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 
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programes complementaris, així com aprovar la seva liquidació definitiva quan aquesta 
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 complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019–2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i, en 
conseqüència, aprovar les revocacions següents: 
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Ens destinatari NIF Ens Codi XGL 
Import 

concedit total 
(EUR) 

Import 
concedit 

2019 (EUR) 

Import 
concedit 

2020 (EUR) 

Import justificat 
correctament 

(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament de 
l’Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 18/X/263018 69.760,33 34.880,17 34.880,17 19.954,26 49.806,07 

L’ens va presentar una 
justificació que resta 
pendent d’esmena. 
Import parcialment 

justificat correcte. No ha 
presentat al·legacions. 
Es revoca l’import no 

elegible. 

Ajuntament de la 
Quar 

P0817600J 18/X/263226 10.144,13 5.072,07 5.072,06 0,00 10.144,13 

L’ens no ha presentat 
cap justificació. Es 

revoca per l’import total 
de l’ajut. 

Ajuntament de 
San Feliu 
Sasserra 

P0821100E 18/X/263157 11.391,79 5.695,90 5.695,89 0,00 11.391,79 

L’ens no ha presentat 
cap justificació. Es 

revoca per l’import total 
de l’ajut. 

Ajuntament 
d’Oristà 

P0815000E 18/X/263159 11.194,02 5.597,01 5.597,01 0,00 11.194,02 

L’ens no ha presentat 
cap justificació. Es 

revoca per l’import total 
de l’ajut. 

       82.536,01  
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Segon. SOL·LICITAR el reintegrament dels ajuts que s’indiquen en aquest acord, el 
qual es pot fer efectiu mitjançant un ingrés o una transferència bancària a qualsevol 
dels comptes operatius de la Diputació de Barcelona en el termini d’un mes des de la 
notificació del present acte. Transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi efectuat 
la transferència, el reintegrament es farà efectiu mitjançant la compensació del 
pagament d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les quals l’ens sigui 
beneficiari: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens  Codi XGL  
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import 
justificat 

correctament 
(EUR) 

Import pagat 
per avançat i 
no justificat a 

reintegrar 
(EUR) 

Ajuntament 
de l’Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 18/X/263018 69.760,33  34.880,17 19.954,26  14.925,91  

Ajuntament 
de la Quar 

P0817600J 18/X/263226 10.144,13 5.072,07 0,00 5.072,07  

Ajuntament 
de San Feliu 

Sasserra 
P0821100E 18/X/263157 11.391,79  5.695,90  0,00 5.695,90 

Ajuntament 
d’Oristà 

P0815000E 18/X/263159 11.194,02  5.597,01  0,00 5.597,01  

 31.290,89 

 
Tercer. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema 
nacional de publicitat de subvencions. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
15.- CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2013/0005430).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible 
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per a tots els ajuntaments de la província per a l’endeutament municipal derivat de 
les noves inversions a través del concert amb una entitat financera seleccionada 
prèvia convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució 
de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a 
aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la 
part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 29 de novembre de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2019-2020, prorrogada per a 2021. 

 23 de desembre de 2021, 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 2022-2023. 

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

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves 
pròpies “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el 
procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, 
modificacions, acceptació, formalització, pagament i justificació dels subsidis que, 
en forma de transferència atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat corresponent. 
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5. L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 03/07/2013 una sol·licitud 
d'un préstec de 775.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 

6. El banc va aprovar un préstec d’import 775.000,00 EUR amb un termini de 10 
anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada 
sobre l’Euríbor a tres mesos més 3,75%, del qual Diputació de Barcelona 
subvenciona 775.000,00 euros. 

 

7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 
31/10/2013 va concedir una subvenció per import de 105.682,10 euros a 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, a l’objecte de subvencionar el préstec dins del 
Conveni Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de 
subvenció i la minuta de préstec, núm. 807448689105, en data 25/11/2013, i en 
execució d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 

8. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha informat a Diputació de Barcelona en data 
9/12/2021, sobre l’acord de Ple de 25/11/2021 on l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui aprova l’amortització anticipada per import 32.770,13 euros del préstec  
Banc Sabadell 2013 PCL (775.000,00) identificat pel 807448689105 

 

9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 
32.770,13 euros es va fer amb data valor 31/12/2021. 

 

10. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 
calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (25-11-2013 ) fins la seva amortització (31-12-2021), és a dir un període 
de 2.958 dies (8,1 anys); i correspondria a una subvenció de 3.703,31 euros, amb 
una diferència a favor de la Diputació de 765,35 euros. Tot això d’acord amb el 
resum següent: 

 

 
 

Fonaments de dret 
 

1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 
subvencionar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
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de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent”, que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

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

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

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

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

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

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

 
5. 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, inicialment, la revocació parcial, per import de 765,35 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 105.682,10 euros concedida a l'Ajuntament de 
Caldes de Montbui, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 31/10/2013, dins 
del Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
775.000,00 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Caldes de Montbui un termini d’audiència de 15 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el 
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cas que transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 765,35 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 32.770,13 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui als 
efectes oportuns.” 
 
16.- CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidencia, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2014/0002456).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 29 de novembre de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2019-2020, prorrogada per a 2021. 

 23 de desembre de 2021, 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 2022-2023. 

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

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves 
pròpies “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el 
procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, 
modificacions, acceptació, formalització, pagament i justificació dels subsidis que, 
en forma de transferència atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat corresponent. 

 
5. L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 24/03/2014 una sol·licitud 

d'un préstec d’1.045.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El banc va aprovar un préstec d’import 1.045.000,00 EUR amb un termini de 10 

anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada 
sobre l’Euríbor a tres mesos més 3,75%, del qual Diputació de Barcelona 
subvenciona 1.045.000,00 euros. 

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

29/05/2014 va concedir una subvenció per import de 142.397,97 euros a 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, a l’objecte de subvencionar el préstec dins del 
Conveni Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de 
subvenció i la minuta de préstec, núm. 807476184456, en data 10/07/2014, i en 
execució d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 9/12/2021 l’acord de 

Ple de 25/11/2021 on l’ajuntament aprova l’amortització anticipada per import 
305.466,63 euros del préstec del Banc de Sabadell núm. 807476184456.  
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9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 
305.466,63 Euros es va fer amb data valor 31/12/2021. 

 
10. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (10/07/2014) fins la seva amortització (31/12/2021), és a dir un període 
de 2.731 dies (7,5 anys); i correspondria a una subvenció de 32.157,84 euros, 
amb una diferència a favor de la Diputació de 9.466,90 euros. Tot això d’acord 
amb el resum següent: 

 

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

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

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

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

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

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

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

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. 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, inicialment, la revocació parcial, per import de 9.466,90 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 142.397,97 euros concedida a l'Ajuntament de 
Caldes de Montbui, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 29/05/2014, dins 
del Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec 
d’1.045.000,00 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Caldes de Montbui un termini d’audiència de 15 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el 
cas que transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 9.466,90 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 305.466,63 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui als 
efectes oportuns.” 
 
17.- CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2015/0006159).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 29 de novembre de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2019-2020, prorrogada per a 2021. 

 23 de desembre de 2021, 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 2022-2023. 

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

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves 
pròpies “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el 
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procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, 
modificacions, acceptació, formalització, pagament i justificació dels subsidis que, 
en forma de transferència atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat corresponent. 

 
5. L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 23/06/2015 una sol·licitud 

d'un préstec d’1.390.154,98 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El banc va aprovar un préstec d’import 1.390.154,98 EUR amb un termini de 10 

anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada 
sobre l’Euríbor a tres mesos més 1,465%, del qual Diputació de Barcelona 
subvenciona 1.330.896,04 euros. 

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

23/09/2015 va concedir una subvenció per import de 106.881,88 euros a 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, a l’objecte de subvencionar el préstec dins del 
Conveni Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de 
subvenció i la minuta de préstec, núm. 807516968915, en data 22/10/2015, i en 
execució d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 9/12/2021 l’acord de 

Ple de 25/11/2021 on l’ajuntament aprova l’amortització anticipada per import 
551.290,53 euros del préstec del Banc de Sabadell 807516968915. 

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

551.290,53 Euros es va fer amb data valor 31/12/2021. 
 
10. Hi ha una part de préstec no subvencionat d’import 59.258,94 euros, que no 

afecten a l’amortització anticipada. De l’import amortitzat per l’ajuntament, 
551.290,53 euros, pel càlcul de la devolució, un cop descomptada la part no 
subvencionada, només cal tenir en compte 492.031,59 euros 

 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (22/10/2015) fins la seva amortització (31/12/2021), és a dir un període 
de 2.262 dies (6,2 anys); i correspondria a una subvenció de 25.881,15 euros, 
amb una diferència a favor de la Diputació de 13.633,02 euros. Tot això d’acord 
amb el resum següent: 
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Fonaments de dret 
 

1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 
subvencionar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” , que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 

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

 

3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 

4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 
procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 

5. 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, inicialment, la revocació parcial, per import de 13.633,02 euros, en 
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relació amb la subvenció d’import 106.881,88 euros concedida a l'Ajuntament de 
Caldes de Montbui, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 23/09/2015 , dins 
del Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec 
d’1.390.154,98 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Caldes de Montbui un termini d’audiència de 15 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el 
cas que transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 13.633,02 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 551.290,53 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui als 
efectes oportuns.” 
 
18.- CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2016/0007854).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible 

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

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

implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 
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3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 
de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 

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

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

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

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

 29 de novembre de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2019-2020, prorrogada per a 2021. 

 23 de desembre de 2021, 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 2022-2023. 

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

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves 
pròpies “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el 
procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, 
modificacions, acceptació, formalització, pagament i justificació dels subsidis que, 
en forma de transferència atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat corresponent. 

 
5. L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 20/07/2016 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.034.873,29 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El Banco de Sabadell, SA, va aprovar un préstec d’import 2.034.873,29 EUR amb 

un termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar 
inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 0,911%, del qual Diputació 
de Barcelona subvenciona 2.034.873,29 euros. 
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7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 
29/09/2016 va concedir una subvenció per import de 102.177,94 euros a 
l'Ajuntament de Caldes de Montbui, a l’objecte de subvencionar el préstec dins del 
Conveni Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de 
subvenció i la minuta de préstec, núm. 807558387373, en data 17/11/2016, i en 
execució d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció. 

 
8. L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 9/12/2021 l’acord de 

Ple de data  25/11/2021 on l’ajuntament aprova l’amortització anticipada per 
import 548.100,00 euros del préstec del Banc de Sabadell 807558387373. 

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

548.100,00 Euros es va fer amb data valor 31/12/2021. 
 
10. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (17/11/2016) fins la seva amortització (31/12/2021), és a dir un període 
de 1.870 dies (5,1 anys); i correspondria a una subvenció de 15.307,00 euros, 
amb una diferència a favor de la Diputació de 12.214,98 euros. Tot això d’acord 
amb el resum següent: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. 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, inicialment, la revocació parcial, per import de 12.214,98 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 102.177,94 euros concedida a l'Ajuntament de 
Caldes de Montbui, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 29/09/2016 , dins 
del Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
2.034.873,29 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Caldes de Montbui un termini d’audiència de 15 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el 
cas que transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 12.214,98 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 548.100,00 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
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Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui als 
efectes oportuns.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Masquefa relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Reurbanització de la travessera B-224z (c/ Major) entre PK 15+900 i el PK 
16+250. TM Masquefa” i traspàs de titularitat del tram de la carretera B-224z entre 
els PK 15+750 i PK 16+730. (Exp. núm. 2018/18181).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment, la travessera de la B-224z és un espai de concentració social i 

comercial que no disposa de voreres accessibles i presenta estrenyiments per la 
presència de serveis i aparcaments. 

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

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera 
B-224z (c/ Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa” per un import 
total de 1.653.714,16 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La proposta d‘actuació consisteix en la transformació de la travessera en 

plataforma única amb prioritat per al vianant. 
 
4. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada 

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

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

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

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa considerant que les obres 

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

 
7. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de dotze 

mesos. 
 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
9. Es valora l’import de l’actuació en un total de 1.653.714,16 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 499.926,68 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 

 249.963,34 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022.  

 

 249.963,34 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Masquefa per un import d’ 
1.153.787,48 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 

 576.893,74 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022.  

 

 576.893,74 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
10. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Masquefa ha de cofinançar la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import 
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa  l’apartat 3.4.k.3), 
de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de 
la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núms. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021. 
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7. De conformitat amb la base 34 de les Bases d’execució del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona del present exercici, La Diputació podrà aprovar i 
formalitzar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com 
a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que 
el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del 
sector públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el 

president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

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

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA B-224Z (C/ MAJOR) ENTRE 
PK 15+900 I EL PK 16+250. TM MASQUEFA”, tot això d’acord amb el text de la 
minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT  DE MASQUEFA  RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA 
B-224Z (C/ MAJOR) ENTRE PK 15+900 I EL PK 16+250. TM MASQUEFA” I TRASPÀS DE 

TITULARITAT DEL TRAM DE LA CARRETERA B-224Z ENTRE ELS PK 15+750 I PK 
16+730. 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núms. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 
de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB 
de 2.11.2021, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, 
Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de 
Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
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AJUNTAMENT DE MASQUEFA representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Xavier Boquete Saiz i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Ramon Rigol Nutó. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, la travessera de la B-224z és un espai de concentració social i comercial que 

no disposa de voreres accessibles i presenta estrenyiments per la presència de serveis i 
aparcaments. 

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

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera B-224z (c/ Major) 
entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa” per un import total de 1.653.714,16 EUR 
(IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La proposta d‘actuació consisteix en la transformació de la travessera en plataforma 

única amb prioritat per al vianant. 
 
4. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

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

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

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

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa, considerant que les obres 

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa, en ordre a l’execució per part de la 
Diputació, de les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la travessera B-224z 
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(c/ Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa”, la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per 
la Diputació de Barcelona, i així com el traspàs de la titularitat del tram de la carretera B-
224z entre els PK 15+750 i PK 16+730, la renovació de la capa de rodament de la calçada 
de la carretera B-224z entre els PK 15+750 i PK 16+730, excepte al tram de l’obra de 
l’esmentat projecte constructiu, i realitzar millores puntuals d’accessibilitat als trams de 
vorera existent no inclosos en l’obra. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.653.714,16 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa .   
 
Segon - Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- L’execució de les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la travessera B-

224z (c/ Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa”, redactat per l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 1.653.714,16 EUR 
(IVA inclòs), dels quals  499.926,68 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 

 249.963,34 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022. 

 249.963,34 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Masquefa per un import d’ 
1.153.787,48 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 

 576.893,74 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022. 

 576.893,74 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2023 condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
- La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Masquefa l’avançarà la Diputació 

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

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

mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
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- L’execució de les obres de renovació de la capa de rodament de la calçada de la 

carretera B-224z entre els PK 15+750 i PK 16+730, excepte al tram de l’obra del projecte 
constructiu esmentat. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i manteniment 
de la calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa fins a la 
formalització del traspàs corresponent, a partir de la qual aquesta responsabilitat 
correspondrà a l’Ajuntament de Masquefa.  
 
El traspàs es formalitzarà un cop acabades les obres del projecte constructiu 
“Reurbanització de la travessera B-224z (c/ Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM 
Masquefa” i finalitzades les obres de renovació de la capa de rodament de la B-224z al tram 
de traspàs, a excepció del tram comprés a l’esmentat projecte constructiu. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Masquefa 
 
L’Ajuntament de Masquefa designarà un tècnic municipal per fer el  seguiment de les obres. 
 
L’aportació de l’Ajuntament de Masquefa és d’1.153.787,48  EUR corresponent al cost de 
l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament de Masquefa procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com 
a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, 
a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació. No obstant l’anterior, quedarà com a 
romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obra, 
per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions sobrevingudes durant 
l’execució de les obres. 
 
Execució de les obres de millores puntuals d’accessibilitat als trams de vorera existent no 
inclosos en l’obra del projecte constructiu “Reurbanització de la travessera B-224z (c/ Major) 
entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa”. Per a l’execució d’aquestes obres, caldrà 
que prèviament l’Ajuntament de Masquefa demani la corresponent autorització a la 
Diputació de Barcelona.   
 
L’Ajuntament de Masquefa, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el 
traspàs del tram de la carretera B-224z entre els PK 15+750 i PK 16+730. 
 
Una vegada finalitzades les obres contingudes en el projecte constructiu i les obres de 
renovació de la capa de rodament, la Diputació de Barcelona acordarà mitjançant l’òrgan 
corresponent, el traspàs del tram. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament de Masquefa des de la finalització de les obres, inclosos 
els arbres i l’enjardinament. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els pactes anteriors. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de les parts, les obligacions previstes en el conveni per a 
cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 

 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 

 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 

 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 
- Per avinença de les parts signatàries. 

 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació de 
Barcelona i un representant tècnic de l’Ajuntament de Masquefa. 

 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  

 
Onzè.- Jurisdicció competent 

 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala  

 
(Sg. Per l’Ajuntament de Masquefa: Xavier Boquete Saiz, Alcalde-president de l’Ajuntament; 
Ramon Rigol Nutó, Secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons 
Vendrell, president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll i 
Huerta, secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)” 

(...) 

 
Segon. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Masquefa als 
efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. 
Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/20089).- 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, 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 ordinària de 27 de 

febrer de 2020, va adoptar l’acord núm. 107, pel qual s’aprova la concessió del 
recurs econòmic consistent en fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió 
d’habitatge assequible”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2020. 
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3. El pressupost total destinat a aquests recursos econòmics va ser de sis-cents mil 
euros (600.000,00 €) i el pagament s’efectuava prèvia presentació de la justificació 
de les despeses de l’actuació d’acord amb el règim establert en el punt 3 de l’acord 
quart, del dictamen de concessió esmentat. 

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

entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i el de justificació voluntària 
fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el 2 de gener de 2021 i el 30 
d’abril de 2021. 

 
5. Transcorregut el termini màxim de justificació dels ajuts concedits, per Decret de la 

Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, núm. 13289, de 
24 de novembre de 2021, es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts d’aquest 
fons de prestació, que incloïa l’acceptació de les renuncies totals, parcials i 
revocacions inicials dels ajuts per part de diferents ens, i es va habilitar un període 
d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent de la notificació de 
l’esmentat decret, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació definitiva dels imports 
no justificats. 

 
6. El referit decret de liquidació provisional es va notificar als ens afectats l’1 de 

desembre de 2021, i havent transcorregut el període d’audiència es constata que no 
han presentat cap al·legació. 

 
7. Els saldos que es revoquen no s’han de regularitzar comptablement, atès que ja no 

s’han incorporat al pressupost vigent. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 

núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per 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 2.11.2021, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els 
recursos consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu 
règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació de recursos, 
per delegació de la Presidència. 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2020 atribueix a les 

presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern 
l'aprovació i liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs de 
serveis, quan comporti revocació de recursos. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació “Foment 
del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, de la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020, amb termini d’al·legacions fins el 27 de desembre de 2021 i, en conseqüència, 
aprovar les revocacions que s’indiquen en l’acord segon. 
 
Segon. APROVAR les revocacions definitives dels ajuts concedits de l’esmentat fons 
de prestació als ajuntaments que s’indiquen a continuació: 
 

Ens NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocació 

(EUR) 

Manlleu P0811100G 20/Y/280523 5.753,46 5.753,46 

Sabadell P0818600I 20/Y/280500 13.325,33 13.325,33 

 
Tercer. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Quart. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
definitiva de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats, en 
el marc de la convocatòria núm. 202020195120011533 de les Gerències de 
Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, 
a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0000182).- 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 Diputació de Barcelona, per Acord de la Junta de Govern de 30 de gener de 

2020, va aprovar la convocatòria núm. 202020195120011533 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
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concurrència competitiva, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, 
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre 
per a l’any 2020. 

 
2. Per Acord de la Junta de Govern de 30 de juliol de 2020, es va aprovar la concessió 

de subvencions en el marc de la convocatòria esmentada al paràgraf anterior. 
 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2020 i 

31 de desembre del mateix any. A la base 22 de les referides Bases reguladores, 
s’indicà que el període de justificació de les subvencions atorgades fou de l’11 de 
gener de 2021 al 3 de març de 2021. 

 
4. Finalitzat el termini de presentació de justificacions, des de la Gerència de Serveis 

Socials es van enviar requeriments a les entitats que no havien presentat la 
justificació amb l’advertiment que si transcorregut el termini de quinze dies hàbils no 
l’havien presentat es procediria a la revocació de la subvenció. 

 
5. Per Decret núm. 14316 de la Presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 

Social, de 15 de desembre de 2021, s’acordà acceptar les renúncies parcials i totals 
de les subvencions atorgades en relació amb les entitats descrites en l’esmentat 
Decret. 

 
6. Per Acord núm. 692 de la Junta de Govern, de data 11 de novembre de 2021, es va 

aprovar la revocació inicial de les subvencions atorgades a diferents entitats per 
manca de justificació i s’habilità un període d’audiència de quinze dies hàbils per a 
que les entitats que s’hi relacionaven poguessin presentar al·legacions amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es duria a terme la revocació definitiva de les 
subvencions no justificades. 

 
7. Un cop transcorregut el període d’audiència atorgat, sense que s’hagin presentat 

al·legacions ni justificacions de despesa, s’ha de procedir a la revocació definitiva 
de les subvencions concedides a diverses entitats per la Gerència de Serveis 
Socials en el marc de la convocatòria núm. 202020195120011533 de les Gerències 
de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 
a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020. 

 
8. S’ha constatat que les corresponents disposicions de despesa s’han incorporat al 

pressupost de l’exercici 2021 com a romanent, i que les entitats relacionades a la 
part dispositiva no han cobrat cap import avançat de les subvencions atorgades, 
motiu pel qual no se’ls reclama cap import en concepte de reintegrament. 

 
9. Atès que el crèdit corresponent a les revocacions dels ajuts no justificats prové d’un 

romanent de crèdit de l’exercici 2020, incorporat al pressupost 2021, no escau 
realitzar cap ajustament de valor al respecte, ja que aquest no és susceptible 
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d’incorporació a l’actual exercici pressupostari 2022, i, per tant, no s’adopta cap 
acord en aquest sentit. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 

obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de 
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del 
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa 
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el 
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la 
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la 
subvenció. 

 
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la 

convocatòria 202020195120011533; així com la forma i els documents que cal 
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 22 i 23). 

 
3. L’art. 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 o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
4. Vist el punt 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 de 
2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de 
desembre de 2019, modificada per 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), núm. 10586/21, d’1 d’octubre 
(BOPB de 6 d’octubre)  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 definitivament la revocació de les subvencions concedides en el 
marc de la convocatòria núm. 202020195120011533 de les Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, per un import 
total de dinou mil cent quaranta-un euros amb seixanta cèntims (19.141,60 €), a les 
següents entitats i pels motius que tot seguit es relacionen: 
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Beneficiari NIF 
Actuació 

subvencionada 
Import 

concedit 

Import 
avançat 

"a 
justificar" 

Import 
Justificat 

Import a 
revocar 

Aplicació 
pressupostària 

Núm.doc. posició 
Motiu 

revocació 

FUNDACIÓ PER A 
JOVES LA 
CARENA 

G65158735 

Programa de 
Formació i 

inserció 
acadèmica i 
laboral per a 
joves en risc 

d’exclusió social  

5.666,95 € 0,00 € 0,00 € 5.666,95 € G/60000/23100/48902 2003002561 73 

Justificació 
NO 

presentada 

ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS 

CUIDADORS DE 
MALALTS 

D'ALZHEIMER DE 
CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 

G66058793 

Atenció integral 
per a persones 
diagnosticades 

d'Alzheimer. 
"Motivació 
Cognitiva a 

domicili" 

1.046,44 € 0,00 € 0,00 € 1.046,44 € G/60000/23100/48902 2003002561 326 

Justificació 
NO 

presentada 

AS. COMITÉ 
OSCAR ROMERO 
DE BARCELONA 

G67475921 

Acompanyament 
de les persones 
immigrants de 

l’Àrea 
Metropolitana de 

Barcelona 

1.015,21 € 0,00 € 0,00 € 1.015,21 € G/60000/23100/48902 2003002922 90 

Justificació 
NO 

presentada 

ASSOCIACIÓ 
AVALUA 

G64578453 
Els drets de les 
dones, una lluita 

global 

6.068,00 € 0,00 € 0,00 € 6.068,00 € G/60000/23110/48900 2003002546 5 

Justificació 
NO 

presentada 

FUNDACION 
PARA LA 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

G60022498 
Teixint 

oportunitats 
1.924,00 € 0,00 € 0,00 € 1.924,00 € G/60000/23110/48900 2003002546 81 

Justificació 
NO 

presentada 
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Beneficiari NIF 
Actuació 

subvencionada 
Import 

concedit 

Import 
avançat 

"a 
justificar" 

Import 
Justificat 

Import a 
revocar 

Aplicació 
pressupostària 

Núm.doc. posició 
Motiu 

revocació 

ASSOCIACIÓ FAR 
D'ONA 

G67506162 
Dones in the 

middle 
1.924,00 € 0,00 € 0,00 € 1.924,00 € G/60000/23110/48900 2003002546 91 

Justificació 
NO 

presentada 

ARREMANGADES 
ASSOCIACIÓ DE 

DONES DEL 
MONTSENY 

G67458067 

Teixint fils 
d'apoderament 
entre les dones 
de la reserva de 
la Biosfera del 

Montseny 

1.497,00 € 0,00 € 0,00 € 1.497,00 € G/60000/23110/48900 2003002546 114 

Justificació 
NO 

presentada 

  
TOTALS: 19.141,60 € 0,00 € 0,00 € 19.141,60 € 

     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Segon. NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, a les entitats 
interessades.” 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la presidenta accidental aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  
 
 


