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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2022 

 
El 24 de febrer de 2022, a les 11 hores, es reuneix es reuneix a l’auditori del Paranimf 
(recinte de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell número 187, de Barcelona), en 
sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez 
(PSC-CP) i amb l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i 
Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora 
Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora 
Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), 
senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), 
senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS), 
senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense 
vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyora Laura Pérez 
Castaño (ECG), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Maria Rosa 
Boladeras i Domingo (TxT). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), i els diputats senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP) i Xavier 
Garcia Albiol (PP). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats (modificat 
parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2021), aquesta sessió de la Junta de Govern es realitza a 
l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, per raons sanitàries, de prevenció 
de la salut i de seguretat i garantia de distàncies interpersonals de les persones que hi 
assisteixen, i de conformitat amb les mesures establertes per les autoritats sanitàries 
competents per fer front al brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.  
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de febrer de 2022. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Guardiola 
de Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció (Exp. núm.2022/3832). 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/3239). 
 

4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, restar assabentat 
que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha concedit l’accèssit a la 
candidatura presentada per la Diputació de Barcelona a la XIV edició del Premi 
Ciutadania amb el projecte CIDO: acercar la información pública a la ciudadanía, 
del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO), Servei del Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials, de la Secretaria 
General, Direcció de Serveis de Secretaria (Exp. núm. 2021/0004567). 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, 
núm. 141/2021, de 12 de juliol, favorable als interessos de la Diputació, dictada 
en el procediment abreujat núm. 53/2020-A, interposat pels senyors XXX i YYY, 
en desestimar la demanda promoguda pels recurrents contra el Decret de la 
Presidència núm. 11072/2019, de 8 d’octubre, pel qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels demandants, pels danys 
i perjudicis derivats de l’accident de circulació ocorregut el 31 d’agost de 2018, 
quan el senyor XXX circulava amb la motocicleta, propietat del senyor YYY, per 
la carretera BV-4316, i a l’altura del PK 5,800, dins el terme municipal de Santa 
Eulàlia de Riuprimer, va caure al terra per l’existència de sorra a la calçada, 
segons afirmaven (Exp. núm. 2020/0016314) 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5764/2021, d’1 de juny,  pel 

qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 1 de Sabadell en el procediment de seguretat social en matèria 
prestacional núm. 31/2021-N, interposat pel senyor XXX contra l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, la Tresoreria General de la Seguretat 
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Social i la Diputació de Barcelona, en reclamació sobre prestacions de seguretat 
social (Exp. núm. 2021/0004415). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5114/2021, de 17 de maig , pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 134/2021-A, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret de la Presidència núm. 726/2021, de 2 de febrer , de 
desestimació de la reclamació formulada pels danys produïts per l'accident de 
trànsit ocorregut el 21 de febrer de 2020, amb la motocicleta matrícula  a la 
carretera BV-1202, a l’altura del PK 9,3, dins el terme municipal d’Abrera, quan 
va relliscar i caure a terra, a conseqüència de l'existència de sorra a la calçada, 
segons afirmava (Exp. núm. 2021/0008943). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7447/2021, de 6 de juliol , pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 203/2021-D, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret de la Presidència núm. 1284/2021, de 19 de febrer, de 
desestimació de la reclamació formulada pels danys materials i personals 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 10 de març de 2016, mentre 
circulava per la carretera B-502, a l’altura del PK 4,900 (Exp. núm. 
2021/0013019). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5726/2021, d’1 de juny, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 48/2021-C, 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 desestima la petició 
de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005974). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6972/2021, de 29 de juny, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 387/2020-I, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 22 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimava la 
petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça 
que ocupa (Exp. núm. 2021/0006616). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5952/2021, de 8 de juny, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 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 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 (Exp. núm. 2021/0007708). 
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12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5961/2021, de 8 de juny,  pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 53/2021-D, 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. 2021/0007034). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5832/2021, de 2 de juny,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 45/2021-F, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà la petició 
de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0008232). 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs literari «Amb gust 
de Sant Jordi», per un import de 296 € (Exp. núm. 2022/3177). 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona per a la coedició de les publicacions 
derivades de les exposicions que es realitzen al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, amb una aportació màxima per part de la 
Diputació de Barcelona de  200.000 € i de 80.000 € per part del CCCB en els 
quatre anys de durada del conveni (Exp. núm. 2022/0003059).  

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

quantia addicional de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import total de 270.000 € (Exp. 
núm. 2021/0022828).  

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

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d’ajuts per a 
emergències municipals amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 
2021 i d’un ajut amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021, per un 
import total de 389.430 € (exp. núm. 2020/0001571).  
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

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

modificació del protocol complementari al Conveni-Tipus sobre l’assumpció de 
funcions d’assistència a la gestió econòmica (ASGEL) (Exp. Núm. 2022/3644). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 

constructiu “Senyalització vertical. Any 2022”, per un import total de 199.018,69 € 
(Exp. núm. 2021/22915). 

 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 

constructiu “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). 
Any 2022”, per un import total de 4.999.782,77 € (Exp. núm. 2021/23369). 

 
21. 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 
Polinyà relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la 
cruïlla amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKI 0+000 – PKF 1+155. 
TM de Polinyà” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-1421, des del PK 
0+000 fins el PK 1+155, per un import de 878.723,04 € (Exp. núm. 
2017/0008305). 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar la inadmissibilitat 

per extemporaneïtat de les al·legacions presentades i desestimar-les en relació 
al projecte constructiu “Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) 
entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues” (Exp. núm. 2018/10561).  

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1”, per un 
import total de 2.684.457,43 €; sent  el pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 2.620.502,77 €, IVA exclòs (2.218.559’86 € pressupost 
d’execució, més 401.942’91 € del cost de les expropiacions) (Exp. núm. 
2021/23295). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el 

reconeixement de crèdit i, autoritzar i disposar la despesa de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 202020205120011653 destinades a les activitats 
forestals, les agrícoles ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels 
habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, 
cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-
estalvi energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la 
Diputació de Barcelona, exercicis 2020-2021. Promoguda per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals (Exp. núm. 2019/18750). 

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

desestimació del recurs de reposició presentat per Masia Rural Can Puig, SL, 
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25 de 
novembre de 2021 (Exp. núm. 2021/5885). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

concessions del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import total 
de 2.749.996,42 € (Exp. núm. 2021/0021269). 

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

concessions del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import de 670.000 € 
(Exp. núm. 2021/0021270). 

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

concessions del fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import total de 15.000.000 € (Exp. núm. 2021/0021324). 

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

concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i 
fires locals” de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.199.899 € (Exp. núm. 
2021/21777). 
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ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per 
un import de 300.000 € (Exp. núm. 2022/2080). 

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

convocatòria i les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les actuacions a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, 
per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la 
cultura popular i tradicional, per un import de 150.000 € (Exp. núm. 2022/2218). 

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

convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats culturals 
sense finalitat de lucre, per un import de 350.000 € (Exp. núm.  2022/2219). 

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

conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona, i els 
ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Viladecans, Granollers i Sabadell per a 
l’organització i celebració de la cinquena edició de l’esdeveniment cultural 
“Dansa Quinzena Metropolitana” (Exp. núm. 2022/3488).  

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Suport programació activitats de promoció de 
la lectura per a municipis petits no adherits a la XBM”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import de 25.850 € (Exp. núm. 2021/0021630). 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

concessions del fons de prestació Equitat educativa: finançament de programes 
educatius en petits municipis, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/21788).  

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

concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport 
local” derivat del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import total d’1,576.790 € (Exp. núm. 2021/21828). 

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

concessions del fons de prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments 
esportius” derivat del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, per un import total de 839.989,93 € (Exp. núm. 2021/21830).  

 
Oficina del Pla Jove 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.650.000 € (Exp. núm. 
2021/21683). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, 
com a fundació absorbida, per la Fundació Germà Tomàs Canet, com a fundació 
absorbent, esdevenint una única entitat amb el nom de Fundació Germà Tomàs 
Canet, amb el NIF G59088120, a efectes del pagament de la subvenció 
atorgada, a la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, en la convocatòria de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre  (Exp. núm. 2021/2193).  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de febrer de 2022.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 10 de febrer 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 de la Presidència, l’aprovació de 
l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en relació 
amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Guardiola de 
Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció (Exp. núm.2022/3832).- 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: 

 
“L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà va presentar un ofici davant del Registre 
electrònic general de la Diputació de Barcelona, en data 29 de desembre de 2021, 
mitjançant el qual sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en 
l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Guardiola de Berguedà i 
Avià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
En dates 9 i 10 de febrer de 2022 l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha tramès 
un complement de documentació a instàncies d’aquesta corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita agrupació. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l) 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 de data 16 de 
desembre de 2019, núm. 14600/19 i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 
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, núm. 11936/21, de 28 
d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021 i núm. 518/22, de 27 de gener, publicat al 
BOPB de 31.1.2022. 
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Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Guardiola de Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria – intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Guardiola de Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria – intervenció. 
 

 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà presenta davant del Registre d’entrada de la 
Diputació de Barcelona, en data 29 de desembre de 2021, la sol·licitud de l’informe 
preceptiu per part d’aquesta corporació en l’expedient que s’està tramitant relatiu a la 
constitució de l’agrupació dels municipis de Guardiola de Berguedà i Avià, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
Aquesta sol·licitud s’acompanya de la següent documentació: 
 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, celebrat en 

sessió del 21 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de 
constitució de l’agrupació dels municipis de Guardiola de Berguedà i Avià, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, fent constar la seva 
aprovació per unanimitat dels membres assistents, i adjunta el text dels estatus de 
l’agrupació, que s’aprova.  
 

- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Avià, celebrat en sessió del 27 de 
desembre de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’agrupació 
dels municipis de Guardiola de Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria – intervenció, fent constar la seva aprovació pels 8 regidors 
presents, i adjunta el text dels estatus de l’agrupació, que s’aprova. 

 
- Text de l’anunci signat el 29 de desembre de 2021 per l’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Guardiola de Berguedà per sotmetre a informació pública l’aprovació de l’esmentat 
expedient per ambdós ajuntaments. 

 
Posteriorment, i a requeriment d’aquesta Secretaria, l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, en dates 9 i 10 de febrer de 2022, ha tramès: 
 
- La Memòria de l’Alcaldia de Guardiola de Berguedà en la que es justifiquen els motius 

per a procedir a l’esmentada agrupació. 
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- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, celebrat en 
sessió del 21 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de 
constitució de l’agrupació dels municipis de Guardiola de Berguedà i Avià, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, fent constar la seva 
aprovació per majoria absoluta del nombre legal de membres. 

 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Avià, celebrat en sessió del 27 de 

desembre de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’agrupació 
dels municipis de Guardiola de Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria – intervenció, fent constar la seva aprovació pels 8 regidors presents 
dels 11 en que es composa el nombre legal de membres. 

 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
L’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de Adminstración Local con habilitación de caràcter nacional, que va 
entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que deroga, entre d’altres, el Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que correspon a les 
Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar la constitució de les 
agrupacions de secretaria per al manteniment en comú d’aquest lloc de treball i que el 
procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les corporacions locals interessades o d’ofici 
per la Comunitat autònoma, donant audiència a les entitats afectades, i amb l’informe previ 
de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
En el mateix sentit, l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel que es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la 
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es 
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades o d’ofici, i es requerirà, en ambdós 
casos, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució d’una agrupació 
d’ens locals per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció per part 
d’aquesta corporació. 
 
3. Circumstàncies que concorren per a l’agrupació dels municipis de Guardiola de 
Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – 
intervenció 
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la 
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques, per 
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos 
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria.  
 
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten a la 
memòria emesa, s’emmarquen en la conjuntura actual que demana una optimització dels 
recursos humans i materials de les administracions, i més concretament en la dificultat de 
prestar correctament les funcions públiques necessàries en tant la imminent jubilació del 
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secretari-interventor de l’Ajuntament d’Avià i la manca de funcionaris d’habilitació de 
caràcter nacional. En resum, davant la necessitat de recursos humans i mitjans materials, 
aquesta proposta suposa un estalvi a futur en la despesa corrent dels ajuntaments, doncs la 
persona que desenvolupa les funcions de secretaria-intervenció en l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà agruparia les dues places de secretaria-intervenció prestant els seus 
serveis en ambdós ajuntaments. 
 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins son els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb 
caràcter acumulatiu. 
 
D’acord amb la informació que consta als servidors corporatius de la Diputació de 
Barcelona:  
 
- El municipi de Guardiola de Berguedà té una població de 929 habitants a 2021 i un 

pressupost ordinari municipal corresponent a l’exercici 2021 de 1.622.862 euros 
 
- El municipi d’Avià té una població de 2.199 habitants a 2021 i un pressupost ordinari 

municipal corresponent a l’exercici 2021 de 2.715.000 euros 
 
De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments superen els llindars màxims dels 
paràmetres esmentats, pel que cap dels municipis estaria en disposició de demanar 
l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
És criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
Així mateix, en la documentació tramesa consta la proposta dels estatuts que haurà de regir 
l’agrupació de municipis, el contingut de la qual se circumscriu a la finalitat i capitalitat, la 
forma d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim jurídic, la seva 
vigència, les causes de modificació i dissolució i el procediment de modificació dels estatuts.  
 
Atesa tota la documentació que ha estat aportada en el si dels respectius expedients 
municipals, es considera que concorren les circumstàncies per a la constitució de 
l’agrupació de municipis. 
 
4. Inici del procediment de constitució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de secretaria-intervenció 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el 
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats 
locals interessades o d’ofici.  
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L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que la 
creació, la modificació i la dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així 
com l’adhesió a aquestes, requereix el quòrum del vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els 
Ajuntaments de Guardiola de Berguedà i Avià han acreditat explícitament en els seus 
respectius certificats que els acords respectius s’han adoptat amb el quòrum assenyalat de 
majoria absoluta. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), 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, núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021 i núm. 518/22, 
de 27 de gener, publicat al BOPB de 31.1.2022. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Guardiola de Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Guardiola de Berguedà i 
Avià, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/3239).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

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

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

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

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

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

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
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sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió 
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de 
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de 
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 
d’abril de 2020–, per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020, 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 26 de novembre de 2020 (acord núm. 581/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21), per la Junta de 
Govern en sessió d’11 de març de 2021 (acord núm. 54/21), per la Junta de Govern en 
sessió de 25 de març de 2021 (acord núm. 92/21), per la Junta de Govern en sessió 
de 29 d’abril de 2021 (acord núm. 171/2021), per la Junta de Govern en sessió de 27 
de maig de 2021 (acord núm. 246/2021), per Decret urgent de la Presidència núm. 
6627/21, de 18 de juny, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 346/21, 
adoptat en sessió de 30 de juny de 2021–, per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
juny de 2021 (acord núm. 345/21), per la Junta de Govern en sessió de 15 de juliol de 
2021 (acord núm. 417/21), per la Junta de Govern en sessió de 29 de juliol de 2021 
(acord núm. 457/21), per la Junta de Govern en sessió d’11 de novembre de 2021 
(acord núm. 659/21), 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), per la Junta de Govern en sessió de 23 de desembre de 2021 (AJG 
740/21), per Decret de la Presidència núm. 912/2020, de 4 de febrer de 2022 i per la 
Junta de Govern en sessió de 10 de febrer de 2022 (AJG 39/22). 
 
En data 23 de desembre de 2021, el Sr. Josep Tarín Canales va deixar d’ostentar, 
per renúncia, la condició de diputat de la Diputació de Barcelona, raó per la qual és 
procedent designar nous representants de la corporació en els ens participats en què 
aquest es troba designat. 
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, atès que ha 
caducat la vigència del mandat dels membres de la Fundació Privada Ulls del Món, i 
als efectes d’implementar allò que regulen els seus estatuts, cal designar els 
membres, titular i suplents, que han de representar la Diputació de Barcelona en 
aquest ens. 
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En data 8 de febrer de 2022, la Secretaria General de la Diputació de Barcelona ha 
rebut una comunicació procedent de la Gerència de Serveis d’Educació de la 
corporació en què sol·licita la designació de representants de la corporació, titular i 
suplent, en el Plenari i en la Comissió Permanent del Consell de la Formació 
Professional de l’Hospitalet de Llobregat, creat de conformitat amb el que preveu el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya art. 62 i 63. L’esmentada comunicació sol·licita 
també la designació de representants de la corporació, titular i suplent, en el Plenari 
del Consell Municipal de la Formació Professional i per l’Ocupació de Badalona, 
creat per acord del Ple de l’Ajuntament de Badalona, de data 28.9.2021. 
 
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 la representació de la Diputació de Barcelona en 
els ens i en els termes següents: 
 
A).- Associació "Sociedad Española de Ciencias Forestales" 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular en l’Assemblea General de l’Associació “Sociedad 
Española de Ciencias Forestales”, i designar el Sr. Valentí Junyent Torras per 
substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Padrós Selma, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en l’Assemblea 
General de l’Associació, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí Junyent Torras 
en aquest mateix òrgan. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Sociedad Española de Ciencias 
Forestales” resta de la manera següent: 
 

Únic.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en l’Associació “Sociedad Española de Ciencias Forestales” com a 
vocals en l’Assemblea General, les quals poden tenir o no la condició de 
diputat/ada, d’acord amb l’art. 6 dels estatuts reguladors de l’Associació, són: 
 
Titular: Sr. Valentí Junyent Torras 
Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma 
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B).- Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular en l’Assemblea General de l’Associació de 
propietaris del Montnegre i del Corredor, i designar el Sr. Valentí Junyent Torras per 
substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Torrents Romero, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en l’Assemblea 
General de l’Associació, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí Junyent Torras 
en aquest mateix òrgan. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Associació de propietaris del Montnegre i del 
Corredor resta de la manera següent: 
 

Únic.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en l’Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor com a vocals 
en l’Assemblea General, d’acord amb l’article 9 dels estatuts reguladors de 
l’Associació, que poden tenir o no la condició de diputat/ada, són: 
 
Titular: Sr. Valentí Junyent Torras 
Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero  

 
C).- Associació de propietaris forestals Serra Bellmunt-Collsacabra 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular en l’Assemblea General de l’Associació de 
propietaris forestals Serra Bellmunt-Collsacabra, i designar el Sr. Valentí Junyent 
Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Torrents Romero, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en l’Assemblea 
General de l’Associació, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí Junyent Torras 
en aquest mateix òrgan. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Associació de propietaris forestals Serra 
Bellmunt-Collsacabra resta de la manera següent: 
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Únic.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en l’Associació de Propietaris Forestals “Serra de Bellmunt - Collsacabra 
com a vocals en l’Assemblea General, d’acord amb l’article 8 dels estatuts 
reguladors de l’Associació, que poden tenir o no la condició de diputat/ada, són: 
 
Titular: Sr. Valentí Junyent Torras 
Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero 

 
D).- Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (Servei Català de Trànsit, 
Generalitat de Catalunya) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2019 (AJG 
434/19), com a representant suplent en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat 
Viària, i designar el Sr. Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta 
representació suplent. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària 
resta de la manera següent: 
 

Primer. Les persones proposades a la persona titular del Departament competent 
en matèria de Trànsit i Seguretat Viària de la Generalitat de Catalunya, per a ser 
designades com a representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, les quals podran tenir o no la condició de 
diputat/ada de la corporació, d’acord amb els arts. 5.3 i 10 del Reglament de 
funcionament de la Comissió, aprovat pel decret 136/2014, de 7 d’octubre, són:  
 
 Titular: Sr. Pere Pons Vendrell, President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i 

Espais Naturals  
Suplents: Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals 
Sra. Montserrat Tordera i Vigas 

 
Segon. La persona designada per a incorporar-se en nom de la Diputació de 
Barcelona, com a tècnic, en aquelles comissions o grups de treball que es creïn i la 
corporació hagi de tenir representació, és: 
 
Sr. Francesc Xavier Pons i Claret, cap de l’Oficina Tècnica de gestió 
d’Infraestructures. 

 
E).- Consell Català de la Mobilitat (Territori i Sostenibilitat GENCAT) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2019 (AJG 
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434/19), com a representant titular en el Ple del Consell Català de la Mobilitat, i 
designar el Sr. Pere Pons Vendrell per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Pere Pons Vendrell, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2019 (AJG 
434/19), com a representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en els òrgans de 
Govern del Consell, i designar el Sr. Valentí Junyent Torras com a suplent del Sr. 
Pere Pons Vendrell en aquests mateixos òrgans. 
 
3.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Montserrat Tordera Vigas, 
efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 
2019 (AJG 434/19), com a representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en els 
òrgans de Govern del Consell, i designar-la com a suplent del Sr. Pere Pons 
Vendrell en aquests mateixos òrgans. 
 
4.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consell Català de la Mobilitat resta de la manera 
següent: 
 

Primer. La persona designada que ha de representar a la Diputació de Barcelona 
en el Consell Català de la Mobilitat, com a vocal en el Ple del Consell, d’acord amb 
l’article 8 del Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats 
instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, el qual pot tenir 
o no la condició de diputat/ada, és: 
 
Sr. Pere Pons Vendrell 

 
Segon. La persones designades per substituir el Sr. Pere Pons Vendrell, de forma 
indistinta, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions 
convocades per qualsevol causa, i en la representació que el titular ostenta en els 
òrgans de Govern del Consell, són:  
 
 El Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i 

Prevenció d’Incendis Forestals, i la tècnica de l’àmbit Sra. Montserrat Tordera i 
Vigas. 

 
F).- Consell de la Mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de 
Barcelona (ATM) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant suplent en el Consell de la Mobilitat de l'Autoritat del 
Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona, i designar el Sr. Valentí Junyent 
Torras per substituir-lo en aquesta representació suplent. 
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2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consell de la Mobilitat de l'Autoritat del 
Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona resta de la manera següent: 
 

Primer.- La persona designada que ha de representar a la Diputació de Barcelona 
en el Consell de la Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de 
Barcelona, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 8 
dels Estatuts de l’Autoritat  del Transport Metropolità, és:  
 
Sr. Pere Pons Vendrell, President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais 
Naturals. 
 
Segon.- Les persones designades per actuar com a suplents del titular, de forma 
indistinta, per assistir a les reunions del Consell, en absència d’aquest, són:  
 
Sr. Valentí Junyent Torras i Sra. Montserrat Tordera i Vigas. 

 
G).- Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona –CMAMB 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant suplent en el Consell de la Mobilitat de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona –CMAMB, i designar el Sr. Valentí Junyent Torras 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 Mobilitat de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona –CMAMB resta de la manera següent: 
 

Primer.- La persona designada que ha de representar a la Diputació de Barcelona 
en el Consell de la Mobilitat de la Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona –
CMAMB, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 6 del 
Reglament del Consell, és:  
 
Sr. Pere Pons Vendrell, President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais 
Naturals. 
 
Segon.- Les persones designades per actuar com a suplents del titular, de forma 
indistinta, per assistir a les reunions del Plenari del Consell, en absència d’aquest, 
són:  
 
Sr. Valentí Junyent Torras i Sra. Montserrat Tordera i Vigas. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

H).- Consorci Besòs Tordera  
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant suplent en la Junta General del Consorci Besòs 
Tordera, i designar el Sr. Valentí Junyent Torras 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 Consorci Besòs Tordera resta de la manera 
següent: 
 

Únic.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci Besòs Tordera com a vocals en la Junta General, d’acord 
amb l’article 8 dels seus estatuts, que poden tenir o no la condició de diputat/ada, 
són: 
 
Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin  
Suplent: Sr. Valentí Junyent Torras 

 
I).- Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2019 (AJG 
434/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea 
General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i designar el Sr. 
Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Maria Àngels Palacio Pastor, 
efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 28 de novembre 
de 2019 (AJG 590/19), com representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en 
l’Assemblea General del Consorci, i designar-la com a suplent del Sr. Valentí 
Junyent Torras en aquest mateix òrgan. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència d'Ecologia Urbana de 
Barcelona resta de la manera següent: 
 

Primer. Els vocals, titulars i suplents, representants de la Diputació de Barcelona en 
l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (amb 
un màxim de 8), els quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord 
amb l’art. 8 dels seus estatuts, són: 

 
1.  Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin 

Suplent: Sr. Esteve Terradas Yus 
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2.  Titular: Sr. Martin Domènech Montagut 
Suplent: Sr. Francisco José de Sárraga Mateo 

 
3.  Sra. Imma Pruna González 

Suplent: Sra. Blanca Martinez de Foix Romance 
 

4.  Titular: Sr. Valentí Junyent Torras 
Suplent: Sra. Maria Àngels Palacio Pastor 

 
5.  Titular: Sr. Daniel Fernández González 

Suplent: Sr. Gerard Llobet Peig 
 

6.  Titular: Sr. Domènec Cucurull Descàrrega 
Suplent: Sr. Carlos González López 

 
7.  Titular: Sr. Jordi Padrós Selma 

Suplent: Sr. Carles Dalmases Llordes 
 

8.  Titular: Sr. Antoni Maza Ramoneda 
Suplent: Sr. Carles Castell Puig 

 
Segon. Es proposa a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana 
de Barcelona la designació com a vocals per a integrar-se en el Consell de Govern, 
d’entre els representants designats per formar part de l’Assemblea General, d’acord 
amb els arts. 9.f) i 10 dels estatuts del Consorci, les persones següents: 

 
1.  Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin 

Suplent: Sr. Esteve Terradas Yus 
 

2.  Titular: Sr. Martí Domènech Montagut 
Suplent: Sra. Imma Pruna González 

 
Tercer. Es proposa el Sr. Francisco Javier Gomar Martin per a ocupar la 
presidència o una de les tres vicepresidències previstes als estatuts del Consorci, 
segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos anys, d’acord amb els 
arts. 8 i 10. 
 
Quart. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 

 
J).- Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant de la Diputació de Barcelona en la Junta de Govern i en la 
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Comissió Executiva del Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya i designar el Sr. Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta 
representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal 
de Catalunya resta de la manera següent: 
 

Primer. Les persones designades que han de participar i integrar-se, per 
representar la Diputació de Barcelona, en la Junta de Govern del Consorci Centre 
Ciència i Tecnologia Forestal, les quals poden tenir o no la condició de diputat/da, 
d’acord amb l’article 7.1.h) dels seus estatus, són: 
 
1. Sr. Valentí Junyent Torras 
2. Sr. Pere Pons i Vendrell  
 
Segon. Es proposa al President del Consorci el nomenament per representar la 
Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci Centre Ciència i 
Tecnologia Forestal, entre les persones designades per formar part per la Junta de 
Govern d’aquest ens, les quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, i d’acord 
amb els articles 9.1.c) i 10 dels seus Estatus, la persona següent:  
 
Sr. Valentí Junyent Torras. 

 
K).- Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), 
com representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General del Consorci 
de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona i designar el Sr. Valentí Junyent 
Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-
Savassona resta de la manera següent: 
 

Únic. La persona designada que ha de representar a la Diputació de Barcelona en 
el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries - Savassona, com a vocal a 
l’Assemblea General del Consorci, el qual pot o no tenir la condició de diputat/ada, 
d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, és: 
 
Sr. Valentí Junyent Torras 
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L).- Consorci de l'Observatori del Paisatge de Catalunya 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en el Consell Rector i 
en la Comissió Executiva del Consorci de l'Observatori del Paisatge de Catalunya 
i designar el Sr. Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Torrents Romero, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en el Consell Rector i 
en la Comissió Executiva del Consorci, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí 
Junyent Torras en aquests mateixos òrgans. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci de l'Observatori del Paisatge de 
Catalunya resta de la manera següent: 
 

Primer. Les persones titular i suplent que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci de l’Observatori del Paisatge com a vocals en el Consell 
Rector, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 
8.2.e) i 8.4, respectivament, dels seus estatuts, són:  
 
1.  Titular: Sr. Valentí Junyent Torras 

Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero  
 

Segon. Les persones titular i suplent que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci de l’Observatori del Paisatge com a vocals en Comissió 
Executiva, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 
10 dels seus estatuts i amb relació a la clàusula tercera i quarta del Conveni de 
constitució del Consorci (AP360/04) que reserva una vocalia per a la Diputació de 
Barcelona, i que es proposen al Consell Rector per al seu nomenament, són: 

 
1.  Titular: Sr. Valentí Junyent Torras 

Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero 
 
M).- Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant titular de la Diputació de Barcelona en el Consell Plenari i en la 
Comissió Executiva del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i designar el 
Sr. Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
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2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Pere Pons i Vendrell, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com 
representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en el Consell Plenari i en la 
Comissió Executiva del Consorci, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí 
Junyent Torras en aquests mateixos òrgans. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
resta de la manera següent: 
 

Primer. Les persones titular i suplent que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat com a vocals en el 
Consell Plenari, els quals han de tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 
9.2 dels Estatuts del Consorci, són: 
 
Sr. Valentí Junyent Torras, com a titular, i el Sr. Pere Pons i Vendrell, com a 
suplent. 
 
D’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci, al representant designat li 
correspon ocupar la Presidència o una de les tres Vicepresidències, segons acordi 
el Consell Plenari. 
 
Segon. Les persones titular i suplent que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat com a vocals en la 
Comissió Executiva, els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord 
amb l’art. 15 dels Estatuts del Consorci, són: 
 
1. Sr. Valentí Junyent Torras 
2. Sr. Pere Pons i Vendrell 

 
N).- Consorci del Parc de la Serralada de Marina 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant titular de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General del 
Consorci del Parc de la Serralada de Marina i designar el Sr. Valentí Junyent 
Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Pere Pons i Vendrell, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com 
representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en l’Assemblea General del 
Consorci, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí Junyent Torras en aquest 
mateix òrgan. 
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3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc de la Serralada de Marina 
resta de la manera següent: 
 

Únic.- Les persones titular i suplent que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci del Parc de la Serralada de Marina com a vocals a 
l’Assemblea General, els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord 
amb l’art. 9.1.a) dels Estatuts del Consorci, són: 
 
1. Sr. Valentí Junyent Torras, com a titular, i el Sr. Pere Pons i Vendrell, com a 
suplent. 
2. Sr. Rubén Guijarro Palma, com a titular, i el Sr. Francisco Javier Gomar Martín, 
com a suplent. 

 
O).- Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a vocal 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell Plenari del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral i designar el Sr. Valentí Junyent Torras per substituir-lo 
en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc de la Serralada Litoral resta de 
la manera següent: 
 

Primer. La persona titular que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Parc de Serralada Litoral Consell com a vocal en el Plenari del 
Consorci, el qual pot o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels 
Estatuts del Consorci, és: 
 
Sr. Valentí Junyent Torras 
 
Segon. En relació amb el nomenament del Conseller delegat que preveu l’art. 14 
dels estatuts, el nomenament efectuat, a favor de la Sra. Maria Àngels Palacio 
Pastor, mitjançant decret de la presidència del Consorci de 24 d’abril de 2019, 
prèvia proposta de la Diputació de Barcelona, manté la seva vigència fins que la 
Diputació de Barcelona efectuï una nova proposta. 

 
P).- Consorci del Parc del Foix 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea 
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General del Consorci del Parc del Foix i designar el Sr. Valentí Junyent Torras per 
substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Torrents Romero, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en l’Assemblea 
General del Consorci, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí Junyent Torras en 
aquest mateix òrgan. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc del Foix resta de la manera 
següent: 
 

Primer. Les persones titulars i suplents que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci del Parc del Foix com a vocals de l’Assemblea General, 
els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 9 dels seus 
estatuts, són:  
 
1. Titular: Sr. Valentí Junyent Torras 
S.1 Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero  
 
2. Titular: Sr. Pere Pons Vendrell  
S.2 Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma  
 
Segon. Es proposa a l’Assemblea General, entre els vocals designats, el Sr. 
Valentí Junyent Torras, com a vicepresident del Consorci d’acord amb l’art. 13 
dels seus estatuts.  
 
Tercer. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 

 
Q).- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea 
General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i designar el Sr. 
Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Pere Pons Vendrell, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com representant suplent del Sr. Josep Tarín Canales en l’Assemblea 
General del Consorci, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí Junyent Torras en 
aquest mateix òrgan. 
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3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
resta de la manera següent:  
 

Primer. Les persones titulars i suplents que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola com a vocals 
en l’Assemblea General, les quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, 
d’acord amb l’art. 9 dels seus estatuts, són:  
 
1. Excma. Sra. Núria Marín Martínez (titular) i Sr. Francisco Javier Gomar Martin 
(suplent). 
 
2. Sr. Valentí Junyent Torras (titular) i Sr. Pere Pons Vendrell (suplent).  
 
Segon. Les persones titulars i suplents proposades per a representar a la Diputació 
de Barcelona per a integrar-se en la Comissió Executiva del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, les quals poden formar part o no de l’Assemblea 
General, d’acord amb l’art. 15 dels seus estatuts, són:  
 
1. Sr. Francisco Javier Gomar Martin (titular) i Sr. Martí Domènech Montagut 
(suplent).  
2. Sr. Jordi Padrós Selma (titular) i Sr. Jordi Torrents Romero (suplent).  
 
Tercer. La persona proposada a l’Assemblea General, d’entre les persones 
designades per aquest òrgan, per ocupar la presidència o una de les dues 
vicepresidències, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos 
anys, d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci, és el Sr. Francisco Javier 
Gomar Martin.  
 
Quart. Les persones, titular i suplent, representants de la Diputació de Barcelona en 
el Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, les 
quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 3 del 
Reglament específic d’aquest òrgan (BOPB 08.03.2000), són:  
 
Titular: Sr. Carles Dalmases Llordes  
Suplent: Sr. David Carrera Bonet 

 
R).- Fundació Barcelona Zoo 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 19 de desembre de 2019 (AJG 
630/19), com a representant de la Diputació de Barcelona, amb caràcter de patró 
honorífic, en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo i designar el Sr. Valentí 
Junyent Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
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2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jordi Padrós Selma, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 19 de desembre de 2019 (AJG 
630/19), com suplent del Sr. Josep Tarín Canales en el Patronat de la Fundació 
Barcelona Zoo, i designar-lo com a suplent del Sr. Valentí Junyent Torras en 
aquest mateix òrgan. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Barcelona Zoo resta de la manera 
següent:  
 

1.- El patronat honorífic de la Fundació Barcelona Zoo, en nom i representació de la 
Diputació de Barcelona, en tant que Presidenta d’aquesta corporació, correspon a 
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, sens perjudici que pugui delegar-lo, d’acord 
amb l’article 17.c) estatuts de la Fundació.  
 
2.- En virtut de la delegació prevista, es designa el Sr. Valentí Junyent Torras, 
diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, 
com a representant de la Diputació de Barcelona, amb caràcter de patró honorífic, 
en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo.  
 
3.- La persona suplent representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de 
la Fundació Barcelona Zoo, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a 
les reunions convocades per qualsevol causa i en la representació que aquest 
ostenti, és:  
 
El Sr. Jordi Padròs Selma, coordinador d’Espais Naturals. 

 
S).- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell 
d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i 
designar el Sr. Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) resta de la manera següent:  
 

Únic.- La persona proposada al President/a de l’Institut per a ser nomenada com a 
representant d’aquesta corporació, en el Consell d’Administració de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), d’acord amb l’art. 7.2.d. 4rt. dels 
seus estatuts, és: 
 
Sr. Valentí Junyent Torras 
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T).- Organisme Autònom Patronat d'Apostes 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en la Junta de Govern de l’Organisme 
Autònom Patronat d'Apostes, i designar el Sr. Valentí Junyent Torras per 
substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes resta de 
la manera següent:  
 

Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta de 
Govern de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, dels quals almenys un ha de 
ser diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són:  
 
1. Sr. David Escudé Rodríguez  
2. Sr. Josep Monràs Galindo  
3. Sr. Pere Pons i Vendrell  
4. Sr. Valentí Junyent Torras  
5. Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque  
6. Sr. Daniel Gracia Álvarez  
 
Segon. D’acord amb l’article 8 i concordants dels Estatuts reguladors, la 
Presidència nata correspon a l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, que delega la 
presidència de la Junta de Govern en favor de l’Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella. 

 
U).- Pacte Nacional per a les infraestructures (Generalitat de Catalunya) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Pacte 
Nacional per a les Infraestructures, i designar el Sr. Valentí Junyent Torras 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 Pacte Nacional per a les infraestructures resta 
de la manera següent:  
 

Primer. La persona designada que ha de representar a la Diputació de Barcelona 
en el Pacte Nacional per a les Infraestructures, aprovat per acord del Consell 
Executiu de la Generalitat de Catalunya en data 08.09.2009, és: 
 
El Sr. Pere Pons i Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals 
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Segon. La persona designada per substituir el Sr. Pons per absència, i en la 
representació que ostenta en el Pacte Nacional per a les Infraestructures, és: 
 
Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d’Incendis Forestals 

 
V).- Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad - Sección de la FEMP (Área de 
Medio Ambiente) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 31 d’octubre de 2019 (AJG 
478/19), com a representant per delegació de la Diputació de Barcelona en 
l’Assemblea General de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, i designar 
el Sr. Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta representació per 
delegació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad resta 
de la manera següent:  
 

Primer. La Diputació de Barcelona, com a membre en qualitat de soci titular des del 
2007, segons acord plenari adoptat en data 26.4.2007 (ref. AP 170/07) de la Secció 
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies “Red de Gobiernos Locales + 
Biodiversidad”, adscrita a l’Àrea de Medi Ambient de la FEMP està representada en 
l’Assembla General per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 
d’acord amb l’art. 8 dels seus estatuts, sens perjudici que pugui delegar-ho. 
 
D’acord amb aquesta previsió, es delega la representació de la Diputació de 
Barcelona en l’Assemblea General de la “Red de Gobiernos Locales + 
Biodiversidad”, en el diputat el Sr. Valentí Junyent Torras. 
 
Segon. La persona designada com a interlocutor davant la “Red de Gobiernos 
Locales + Biodiversidad”, i per formar part, com a representant tècnic, de grups de 
treball o comissions tècniques que es creïn, sempre que la representació hagi de 
recaure en una tècnic de la corporació, és:  
 
Sr. Jordi Padrós Selma 

 
W).- Taula Estratègica per a l'impuls de l'actual Aeròdrom d'Igualada – Òdena 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Josep Tarín Canales, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant per delegació de la Diputació de Barcelona en la Taula 
Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada – Òdena, i designar el 
Sr. Valentí Junyent Torras per substituir-lo en aquesta representació per delegació. 
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2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Pere Pons Vendrell, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 
344/19), com a representant substitut del Sr. Josep Tarín Canales en la Taula 
Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada – Òdena, i designar-lo 
com a substitut del Sr. Valentí Junyent Torras en aquest mateix òrgan. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Taula Estratègica per a l'impuls de l'actual 
Aeròdrom d'Igualada – Òdena resta de la manera següent: 
 

Primer. En la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada – 
Òdena, creada amb la participació de la Diputació de Barcelona, aquesta corporació 
està representada institucionalment, d’acord amb la condició 1ª de l’acord de 
creació de la Taula, per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, o 
persona en qui es delegui.  
 
En virtut d’aquesta previsió, es delega la representació institucional de la Diputació 
de Barcelona en la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada 
– Òdena, al Sr. Valentí Junyent Torras.  
 
Segon. La persona designada suplent per absència del Sr. Valentí Junyent 
Torras, per substituir-lo/a en la representació que li correspon en la Taula 
Estratègica per a l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena, és:  
 
Sr. Pere Pons Vendrell.  

 
Tercer. Les persones designades com a representants de la Diputació de 
Barcelona, els quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb la 
condició 3ª de l’acord de creació de la Taula, per a integrar-se en el Grup Tècnic de 
Treball de la Taula Estratègica, són:  
 
Titular: Sra. Montserrat Tordera i Vigas  
Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero 

 
SEGON. Designar la representació de la Diputació de Barcelona en els ens i en els 
termes següents: 
 
A.- Fundació Privada Ulls del Món 
 
1.- Renovar la designació de la Sra. Pilar Díaz Romero, efectuada per acord de la 
Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG 344/19), 
com a representant de la corporació en el Patronat de la Fundació Privada Ulls del 
Món. 
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2.- Renovar la designació del Sr. Antoni Montseny Domenech i del Sr. Salvador 
Gausa Gascón, efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 
26 de setembre de 2019 (AJG 344/19), com a representants suplents de la Sra. Pilar 
Díaz Romero en el Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món. 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb les designacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Ulls del Món, 
resta de la manera següent: 
 

Primer. La persona designada que ha de representar la Diputació de Barcelona en 
el Patronat de la Fundació, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, 
d’acord amb el que disposa l’article 13 dels seus estatuts, en relació amb la 
composició del Patronat, és:  
 
Sra. Pilar Díaz Romero.  
 
Segon. Les persones designades que actuaran com a suplents de la Sra. Pilar 
Díaz Romero, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions o 
reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta, 
són:  
 
El Sr. Antoni Montseny Domenech (1r suplent) i el Sr. Salvador Gausa Gascón 
(2n suplent). 

 
B.- Consell de Formació Professional de l’Hospitalet de Llobregat 
 
Es designen com a vocals, titular i suplent, de la Diputació de Barcelona en el Plenari i 
en la Comissió Permanent del Consell de Formació Professional de l’Hospitalet 
de Llobregat, d’acord amb els articles 11è.1 i 14è del seu reglament, el/la qual pot 
tenir o no la condició de diputat/ada, les persones següents: 
 

- Titular: Sra. Teresa Sambola Ferré 
- Suplent: Sra. Francesca Alaminos Escoz 

 
C.- Consell Municipal de la Formació Professional i per l’Ocupació de Badalona 
 
Es designen com a vocals, titular i suplent, de la Diputació de Barcelona en el Plenari 
del Consell Municipal de la Formació Professional i per l’Ocupació de Badalona, 
d’acord amb l’article 8.10 dels seus estatuts, el/la qual pot tenir o no la condició de 
diputat/ada, les persones següents: 
 

- Titular: Sra. Francesca Alaminos Escoz, Gerenta dels Serveis d'Educació 
- Suplent: Sra. Sra. Montse Montals Guardia, Cap de Servei de Suport 

Municipal d’Educació 
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TERCER. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts ho prevegin altrament. 
 
QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, restar 
assabentat que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha concedit 
l’accèssit a la candidatura presentada per la Diputació de Barcelona a la XIV 
edició del Premi Ciutadania amb el projecte CIDO: acercar la información pública 
a la ciudadanía, del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO), 
Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions 
Oficials, de la Secretaria General, Direcció de Serveis de Secretaria (Exp. núm. 
2021/0004567).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“I. Antecedents 
 
1. El Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a 

la millora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat (BOE 03.09.2005), 
estableix el Programa de reconeixement, que té com a finalitat contribuir, mitjançant 
el reconeixement de les organitzacions, a la millora de la qualitat i a la innovació en 
la gestió pública, a través de dos subprogrames o accions: a) el reconeixement a 
l’excel·lència i b) els premis a la qualitat i innovació en la gestió pública. 

 
2. L’Ordre TFP/967/2019, de 18 de setembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores del programa de reconeixement del marc general per a la millora de la 
qualitat de l’Administració General de l’Estat establert pel Reial Decret 951/2005, de 
29 de juliol (BOE 25.09.2019), preveu en el seu article 8 les modalitats dels premis 
a la qualitat i innovació en la gestió pública, i destina la modalitat del Premi 
Ciutadania a reconèixer la qualitat i impacte en la ciutadania d’iniciatives singulars 
de millora en els sistemes de relació amb els ciutadans o que reverteixin en una 
millor transparència, participació, rendició de comptes o integritat en la provisió dels 
serveis públics. 

 
3. L’Ordre TFP/16/2021, d’11 de gener, per la qual es convoquen el procés de 

Reconeixement del nivell d’excel·lència i els Premis a la Qualitat i Innovació en la 
Gestió Pública, XIV edició (BOE 15.01.2021) va incloure, entre d’altres, el Premi 
Ciutadania, conforme a les bases que figuren en l’Ordre TFP/967/2019, de 18 de 
setembre. 
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4. El projecte del CIDO es considerà que reunia les característiques que es destaquen 
com a rellevants pels criteris de valoració de les candidatures previstos en la 
convocatòria de la XIV edició del Premi Ciutadania, tals com la millora dels 
sistemes de relació amb els ciutadans; facilitar la participació de la ciutadania en els 
processos de presa de decisions, en el disseny i implantació de serveis públics o en 
la millora dels existents; millorar la transparència de les administracions públiques i 
de la rendició de comptes, i la contribució a l’enfortiment de la integritat i dels valors 
ètics de les organitzacions públiques. Característiques com la qualitat tècnica, el 
coneixement, la sostenibilitat, la transferibilitat, la col·laboració, la difusió, la 
contribució a la racionalització de la despesa pública i l’impacte positiu per a la 
ciutadania van quedar acreditades en l’Informe, signat per la cap del Servei del 
Butlletí Oficial de la Província i altres Publicacions Oficials, Sra. Sara Aguilar Ricart, 
en data 4 de març de 2021, que consta a l’expedient. 

 
5. En data 15 de març de 2021 es va presentar la candidatura de la Diputació de 

Barcelona a la XIV edició del Premi Ciutadania amb el projecte CIDO: acercar la 
información pública a la ciudadanía, del Cercador d’Informació i Documentació 
Oficials (CIDO), Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres 
Publicacions Oficials, de la Secretaria General, Direcció de Serveis de Secretaria, 
d’acord amb el Decret de la Presidència de la corporació núm. 1938/2021, de 6 de 
març de 2021.  

 
6. El 13 d’octubre de 2021 es va publicar al BOE l’Ordre HFP/1103/2021, de 5 

d’octubre, per la que es concedeixen els Premis a la Qualitat i Innovació en la 
Gestió Pública, XIV edició del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-16574), l’article 3.2. del qual 
disposa que es concedeix l’accèssit a la pràctica al projecte «CIDO: acercar la 
información pública a la ciudadanía», presentada per la Diputació de Barcelona. 
Servei del «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i d'altres Publicacions 
Oficials. 

 
7. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha fet arribar en suport paper l’acreditació de 

l’accèssit concedit, signat per la Ministra Maria Jesús Montero Cuadrado en data 5 
d’octubre de 2021. Com annex al Dictamen s’adjunta la còpia autèntica de 
l’acreditació de l’accèssit.  

 
I. Fonaments jurídics 
 
1. El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions 

Oficials, de la Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General, es 
troba adscrit a la Secretaria General, Àrea de Presidència, d’acord amb l’estructura 
orgànica aprovada per la corporació. 

 
2. L’emissió de la còpia autèntica de l’acreditació de l’accèssit ha estat realitzada de 

conformitat amb les previsions de l’art. 27 de la Llei 39/2015, del Procediment 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-16574
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administratiu comú de les administracions públiques, i els Decrets de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 10872/2017, de 3.11, i 6243/2020, de 29.6, 
relatius a la Instrucció 1/2017 de la Secretaria General sobre Política de 
digitalització de la Diputació de Barcelona.  

 
3. Es considera oportú donar compte a la Junta de Govern de la concessió de 

l’accèssit pel Ministeri de Hisenda i Funció Pública, per a coneixement de la 
Corporació.  

 
En virtut de tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Únic.- Donar-se per assabentat que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha 
concedit l’accèssit a la candidatura presentada per la Diputació de Barcelona a la 
XIV edició del Premi Ciutadania amb el projecte CIDO: acercar la información pública a 
la ciudadanía, del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO), Servei del 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials, de la 
Secretaria General, Direcció de Serveis de Secretaria.” 

 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, 
núm. 141/2021, de 12 de juliol, favorable als interessos de la Diputació, dictada 
en el procediment abreujat núm. 53/2020-A, interposat pels senyors XXX i YYY, 
en desestimar la demanda promoguda pels recurrents contra el Decret de la 
Presidència núm. 11072/2019, de 8 d’octubre, pel qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels demandants, pels 
danys i perjudicis derivats de l’accident de circulació ocorregut el 31 d’agost de 
2018, quan el senyor XXX circulava amb la motocicleta, propietat del senyor 
YYY, per la carretera BV-4316, i a l’altura del PK 5,800, dins el terme municipal de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, va caure al terra per l’existència de sorra a la 
calçada, segons afirmaven (Exp. núm. 2020/0016314).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, per Sentència núm. 
141/2021, de 12 de juliol, recaiguda en el procediment abreujat núm. 53/2020-A, ha 
desestimat la demanda promoguda pels senyors XXX i YYY, contra el Decret de la 
Presidència núm. 11072, de 8 d’octubre de 2019, pel qual es desestima la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels demandants, pels danys i perjudicis 
derivats de l’accident de circulació ocorregut el 31 d’agost de 2018, quan el senyor 
XXX circulava amb la motocicleta, propietat del senyor YYY, per la carretera BV-4316, 
i a l’altura del PK 5,800, dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer, va 
caure al terra per l’existència de sorra a la calçada, segons afirmaven.  
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Pel que fa a l’avaluació econòmica, es va fixar en 1.520,00 euros, dels quals 912,67 
euros en concepte del pressupost de reparació de la motocicleta, propietat del senyor 
YYY, 427,84 euros per les lesions del senyor XXX, i 180 euros de pressupost pel 
calçat danyat del senyor XXX. 
 
L’objecte del debat es va centrar en determinar si la relliscada i posterior caiguda de la 
motocicleta va ser conseqüència d’un defectuós funcionament del servei de 
manteniment de la carretera per part de la Diputació de Barcelona, tal com afirma la 
part reclamant. 
 
El Jutjat ha desestimat la demanda, perquè la part actora no ha acreditat l’existència 
d’un defectuós funcionament de la neteja de la via, doncs, tal i com estableix la 
jurisprudència, s’ha de partir de la base que el caràcter objectiu de la responsabilitat 
patrimonial no suposa que s’hagi de respondre de forma «automàtica» després de la 
mera constatació de l’existència de la lesió. 
 
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. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, núm. 141/2021, de 12 de juliol, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 53/2020-A, favorable als interessos de la Diputació en 
desestimar la demanda promoguda pels senyors XXX i YYY, contra el Decret de la 
Presidència núm. 11072, de 8 d’octubre de 2019, pel qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels demandants, pels danys i 
perjudicis derivats de l’accident de circulació ocorregut el 31 d’agost de 2018, quan el 
senyor XXX circulava amb la  motocicleta, propietat del senyor YYY, per la carretera 
BV-4316, i a l’altura del PK 5,800, dins el terme municipal de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, va caure al terra per l’existència de sorra a la calçada, segons afirmaven. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona.” 
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6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5764/2021, d’1 de juny,  pel 
qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 1 de Sabadell en el procediment de seguretat social en matèria 
prestacional núm. 31/2021-N, interposat pel senyor XXX contra l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i la Diputació de Barcelona, en reclamació sobre prestacions de seguretat 
social (Exp. núm. 2021/0004415).- La Junta resta assabentada del present Decret, 
que és del tenor següent: 

 
“Mitjançant cèdula de citació de 23 de febrer de 2021, el Jutjat Social núm. 1 de 
Sabadell cita la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part codemandada en 
el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 31/2021-N, interposat 
pel senyor XXX contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, la 
Tresoreria General de la Seguretat Social i la Diputació de Barcelona, en reclamació 
sobre prestacions de seguretat social. El demandant impugna la resolució de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social adoptada el 21 de juliol de 2020 que li declara en 
situació d’Incapacitat Permanent Total derivada d’accident de treball per considerar 
que la incapacitat permanent que se li ha reconèixer ha de ser en grau d’absoluta.  
 
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera adient encarregar la defensa i 
representació corporativa al Servei d’Assessoria Jurídica, de la Direcció de Serveis 
jurídics, Secretaria General, d’aquesta diputació, d’acord amb el què estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 1 de Sabadell com a part 
codemandada en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 
31/2021-N, interposat pel senyor XXX contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, 
Activa Mutua 2008, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Diputació de 
Barcelona, en reclamació sobre prestacions de seguretat social. 
 
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 recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5114/2021, de 17 de maig , 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 134/2021-A, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret de la Presidència núm. 726/2021, de 2 de febrer , de 
desestimació de la reclamació formulada pels danys produïts per l'accident de 
trànsit ocorregut el 21 de febrer de 2020, amb la motocicleta matrícula  a la 
carretera BV-1202, a l’altura del PK 9,3, dins el terme municipal d’Abrera, quan va 
relliscar i caure a terra, a conseqüència de l'existència de sorra a la calçada, 
segons afirmava (Exp. núm. 2021/0008943).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 134/2021-A, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, 
contra el Decret de la Presidència núm. 726, de 2 de febrer de 2021, de desestimació 
de la reclamació formulada pels danys produïts per l'accident de trànsit ocorregut el 21 
de febrer de 2020, amb la motocicleta matrícula  a la carretera BV-1202, a l’altura 
del PK 9,3, dins el terme municipal d’Abrera, quan va relliscar i caure a terra, a 
conseqüència de l'existència de sorra a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) de l’informe de la Gerència de Serveis d’Infraestructures i Mobilitat de la 
corporació es desprèn que la Diputació de Barcelona porta a terme un exhaustiu 
protocol de manteniment de les vies de les quals és titular, que es tracta d’un cas 
puntual i imprevisible, i que la corporació no va tenir coneixement de la seva existència 
amb anterioritat a l’accident; b) també queda acreditat que la Policia Local d’Abrera es 
va fer càrrec de la situació i els serveis de manteniment de la Diputació de Barcelona 
van procedir a netejar-la dins els terminis establerts pel protocol; per tant no se li pot 
fer responsable de la manca d’actuació si no n’ha tingut coneixement prèviament. 
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D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 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, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 134/2021-A, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14, 
interposat pel senyor XXX contra el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 726, de 2 de febrer de 2021, pel qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys produïts per l'accident de trànsit 
ocorregut el 21 de febrer de 2020, amb la motocicleta matrícula , a la carretera 
BV-1202, a l’altura del PK 9,3, dins el terme municipal d’Abrera, quan va relliscar i 
caure a terra, a conseqüència de l'existència de sorra a la calçada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
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 que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7447/2021, de 6 de juliol , pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 203/2021-D, interposat pel senyor 
XXX contra el Decret de la Presidència núm. 1284/2021, de 19 de febrer, de 
desestimació de la reclamació formulada pels danys materials i personals 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 10 de març de 2016, mentre 
circulava per la carretera B-502, a l’altura del PK 4,900 (Exp. núm. 
2021/0013019).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el procediment ordinari núm. 
203/2021-D, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de la Presidència núm. 1284, 
de 19 de febrer de 2021, de desestimació de la reclamació formulada pels danys 
materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 10 de març de 2016, 
mentre circulava per la carretera B-502, a l’altura del PK 4,900. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) que la via disposava d’un doble senyal tipus P-24 (d’advertiment de perill 
per possible pas d’animals en llibertat), col·locats en ambdós sentits de la marxa; b) 
que tal i com assenyala el dictamen 282/20 de la Comissió Jurídica Assessora (CJA) 
emès en aquest expedient, «En el cas objecte de dictamen, no s’adverteix cap 
incompliment per part de l’Administració Pública en relació amb els deures de 
conservació, tancament i senyalització de la via pública on va tenir lloc l’accident» i c); 
en paraules del dictamen 282/20 de la CJA, «manca la relació de causalitat entre els 
danys derivats de l’accident de circulació i el funcionament del servei públic, perquè no 
era exigible a l’Administració titular de la via pública cap actuació addicional de 
conservació i senyalització de la via». 
 
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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 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, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 203/2021-D, procediment ordinari, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, interposat pel senyor XXX contra el Decret de la Presidència núm. 1284, de 
19 de febrer de 2021, de desestimació de la reclamació formulada pels danys 
materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 10 de març de 2016, 
mentre circulava per la carretera B-502, a l’altura del PK 4,900. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
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interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5726/2021, d’1 de juny, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 48/2021-C, 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 desestima la petició de 
fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005974).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 8 de març 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 48/2021-C, 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 desestimava la petició del sol·licitant de declarar la seva fixesa respecte a la 
darrera plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 48/2021-C, 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 desestimava la petició del sol·licitant de declarar la seva 
fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6972/2021, de 29 de juny, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 387/2020-I, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 22 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimava la 
petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça 
que ocupa (Exp. núm. 2021/0006616).- La Junta resta assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici de 12 de març 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2020-I, procediment abreujat, pel 
senyor XXX contra la resolució de 22 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona 
que 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 
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2020-I, procediment 
abreujat, pel senyor XXX contra la resolució de 22 de juny de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona que desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa. 
  
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5952/2021, de 8 de juny, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 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 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 
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de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0007708).- La Junta 
resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 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 envers el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de 
ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019). 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 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 
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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. 8 
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. 5961/2021, de 8 de juny,  pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 53/2021-D, 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. 2021/0007034).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 de març 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 53/2021-D, 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 declaració de fixesa respecte 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. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 53/2021-D, 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 declaració de fixesa 
respecte la darrera plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5832/2021, de 2 de juny,  pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 45/2021-F, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà la petició 
de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0008232).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de 16 de 
març de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 45/2021-F, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona que desestima la petició de fixesa de la darrera plaça que 
ocupa. 
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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. .45/2021-F de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 11, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima la petició de fixesa de la darrera plaça que 
ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
45/2021-F 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.” 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs literari «Amb gust 
de Sant Jordi», per un import de 296 € (Exp. núm. 2022/3177).- 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. Néstor Luján Fernández (Mataró 1922 – Barcelona 1995) fou un periodista, 
gastrònom i escriptor espanyol. Destacà com a especialista en temes gastronòmics i 
de viatges en la col·laboració amb el seminari Destino des de 1943, escrivint amb 
periodicitat en una columna de temes de gastronomia denominada Carnet de ruta sota 
el pseudònim de Pickwick, sent un alies absolutament reconegut en gastronomia. 
Entenia que la gastronomia anava lligada tant a la història com a la tradició. 
 
2. Per celebrar aquesta efemèride, la Unitat Lingüística, adscrita a la Direcció de 
Serveis de Suport a la Coordinació General, i el Gabinet de Premsa i Comunicació de 
la Diputació de Barcelona organitzen el concurs literari «Amb gust de Sant Jordi» i 
que compta amb la col·laboració de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
 
3. El concurs està adreçat als treballadors de la Diputació de Barcelona, així com als 
alumnes majors de divuit anys que realitzen les seves pràctiques en instal·lacions de 
la Corporació. Es convida a tothom que vulgui participar-hi a presentar els seus textos 
mitjançant el formulari que estarà disponible a la pàgina principal de la Intradiba, des 
de les 8 hores del 7 de març de 2022 fins a les 15 hores de l’1 d’abril de 2022. 
 
4. La despesa màxima estimada del concurs «Amb gust de Sant Jordi» és de dos-
cents noranta-sis euros (296 €) IVA inclòs corresponent a l’import de l’adquisició dels 
premis. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de maig de 2017, els 
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció. 
 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. Però en aquest supòsit, la participació en aquest concurs té la 
consideració de sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei. 
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3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i 
publicada al BOPB el 19 de desembre de 2019, modificada per Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB el 6 de maig de 2021, núm. 
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021, núm. 7785/21, de 
13 de juliol, publicat al BOPB el 16 de juliol de 2021 i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, 
publicat al BOPB el 2 de novembre estableix que la competència per a dictar aquesta 
resolució correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

A C O R D 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques del concurs 
literari «Amb gust de Sant Jordi», el text literal del qual és el següent: 
 
“Bases del concurs literari «Amb gust de Sant Jordi» 
 
Primer. Objecte i àmbit  
 
Enguany es commemora el centenari del naixement de Nèstor Luján Fernández 
(Mataró, 1922 - Barcelona, 1995). 
 
Periodista, gastrònom i escriptor, es va llicenciar en Filosofia i Lletres el 1943 i va 
obtenir el títol de periodista el 1952. Des de l’inici dels anys quaranta va estar vinculat 
a la revista Destino, de la qual va ser director entre 1958 i 1975. Els seus escrits sobre 
gastronomia van ser reconeguts amb el Premi Nacional de Gastronomia l’any 
1974.També va cultivar el gènere novel·lístic, on va obtenir diferents premis, com el 
Sant Jordi i el Ramon Llull. 
 
Aquest concurs ret homenatge a la seva devoció per la gastronomia com a expressió 
cultural i com a element d’identitat territorial. Per això, proposem als concursants que 
elaborin un menú per a un àpat fictici que la princesa, sant Jordi i el drac compartiran.  
 
Segon. Organització  
 
El concurs està organitzat per la Unitat Lingüística, adscrita a la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General, i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació 
de Barcelona amb la col·laboració de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Les 
bases es publicaran a la Intradiba de la Diputació de la Diputació i a la pàgina 
«Assessorament lingüístic» de la Intradiba. 
 
 

https://intradiba.diba.cat/web/consultoria-assessoria/assessorament-linguistic
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Tercer. Requisits de participació  
 
1. Ser treballador de la Diputació de Barcelona. També hi poden participar els 

estudiants d’FP Dual i altres alumnes que fan les pràctiques en instal·lacions de la 
Diputació de Barcelona, sempre que siguin majors de divuit anys i residents a 
l’Estat espanyol. 
 

2. Els participants poden enviar tants textos com vulguin, sempre que ho facin dins del 
termini de presentació d’obres. 

 
3. El formulari de participació estarà disponible a la pàgina principal de la Intradiba. 

Cal emplenar-lo amb nom i cognoms, pseudònim i adreça electrònica de l’autor, 
adjuntar-hi el text (en format Word) i acceptar les bases del concurs. 

 
Quart. Característiques dels menús  
 
El menú ha de contenir un aperitiu, un primer plat, un segon plat i unes postres per a 
cadascun dels tres personatges de la llegenda de sant Jordi (la princesa, sant Jordi i el 
drac). Així doncs, s’ha de presentar un menú amb tres aperitius, tres primers plats, tres 
segons plats i tres postres.  
 
Extensió: màxim 200 paraules, en un document de Word. És imprescindible passar-hi 
el corrector del Word abans d’enviar-lo. 
 
Els menús han de ser originals i inèdits. Els participants garanteixen l’autoria i 
l’originalitat dels textos.  
 
Cinquè. Calendari del concurs  
 
El termini per a presentar els menús comença a les 8 h del 7 de març de 2022 i 
finalitza a les 15 h de l’1 d’abril de 2022. Només es valoraran els menús presentats 
durant aquest període. 
 
Sisè. Condicions generals  
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol persona 
que consideri que no compleix les condicions de participació o que faci un mal ús del 
concurs.  
 
Setè. Premis, jurat, publicació dels guanyadors i lliurament dels premis 
 
1. Premis 
 
Primer premi:  
— Un àpat per a dues persones en un dels establiments del programa Parc a taula, 

https://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula
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valorat en 150 €. 
— Un llibre del Nèstor Luján, valorat en 22 €. 
 
Segon premi:  
— Una visita guiada per a dues persones a un celler d’un dels establiments del 

programa Parc a taula, valorat en 50 €. 
— Un llibre del Nèstor Luján, valorat en 22 €. 
 
Tercer premi:  
— Un lot de productes d’un dels establiments del programa Parc a taula, valorat en 30 

€. 
— Un llibre del Nèstor Luján, valorat en 22 €. 
 
La Diputació de Barcelona editarà un llibre elaborat per la Unitat Lingüística amb el 
recull de tots els menús presentats, que es distribuirà com a obsequi a tots els 
participants. 
 
2. Jurat 
 
El jurat està presidit per la cap de la Unitat Lingüística de la Diputació i també en 
formen part en qualitat de vocals els quatre tècnics de la Unitat Lingüística de la 
Diputació. 
 
La cap de la Secció de Subvencions i Convenis en formarà part amb veu però sense 
vot, i exercirà de secretària del jurat. 
 
El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini per a presentar els textos i triarà els 
tres guanyadors entre totes les obres. Cada membre del jurat votarà un sol original; les 
obres que sumin més vots seran les tres guanyadores (primer, segon i tercer lloc). En 
cas d’empat, el vot de qualitat de la presidenta decidirà el desempat.  
 
L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o 
eventualitat no prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
Els membres del jurat tindran en compte els criteris següents: 
 

 L’originalitat 

 La fidelitat a la temàtica proposada 
 
3. Publicació dels guanyadors i lliurament dels premis  
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. El 19 d’abril de 2022 la Unitat 
Lingüística es posarà en contacte amb els guanyadors i el 20 d’abril de 2022 es farà 
públic el resultat del concurs a la Intradiba. Els premis s’enviaran per correu intern al 
centre de treball dels guanyadors.    
 

https://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula
https://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula
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Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat 
de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el 
concurs siguin tractades per la Diputació de Barcelona. En cas de no facilitar les dades 
sol·licitades al formulari d’inscripció no se’n permetrà la participació. 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació 
de Barcelona tractarà les dades facilitades pels participants, amb la finalitat de 
gestionar aquest concurs, per a contactar amb els guanyadors i per a fer la difusió de 
les obres a través de la Intradiba. Fora d’aquesta finalitat, no s’ha previst cap altra 
comunicació de les dades. 
 
En el cas que no es vulgui figurar amb el nom complet publicat a la Intradiba cal 
indicar-ho per substituir-lo pel pseudònim especificat. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, 
amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre 
General de la Diputació de Barcelona, rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o 
bé a través de la Seu electrònica de la Diputació 
(https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció 
de dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta 
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al web 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT),  
 
Novè. Propietat intel·lectual 
 
Els participants cedeixen a la Diputació de Barcelona, amb caràcter no exclusiu i de 
forma gratuïta, l’exercici dels drets d’explotació de les obres participants i, en especial, 
els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, dels quals 
tenen la propietat en concepte d’autoria. La Diputació de Barcelona es reserva el dret 
de publicar i difondre els textos dels participants en qualsevol dels possibles mitjans de 
difusió i suports existents. En tots els casos, s’hi farà constar l’autoria del text. Els 
participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o 
de qualsevol altra transgressió de la legislació en què puguin incórrer.  
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar.
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar.
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Desè. Altres normes  
 
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri 
interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada 
d’aquest concurs. La no acceptació implica l’exclusió del participant.  
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest concurs en qualsevol moment o finalitzar-lo de forma anticipada 
si fos necessari per una causa justa, sense que d’això pugui derivar-se cap 
responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través 
de la Intradiba i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap 
canvi perjudiqui uns participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació d’aquestes bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia que resulti de la interpretació o del compliment d’aquestes 
bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de dos-cents noranta-sis euros (296 €) IVA inclòs a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/11020/92050/48100 del vigent pressupost de la corporació. 
 
Tercer. PUBLICAR la convocatòria a la Intradiba i a la pàgina «Assessorament 
lingüístic» de la Intradiba de la Diputació de Barcelona.” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona per a la coedició de les publicacions 
derivades de les exposicions que es realitzen al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, amb una aportació màxima per part de la 
Diputació de Barcelona de 200.000 € i de 80.000 € per part del CCCB en els 
quatre anys de durada del conveni (Exp. núm. 2022/0003059).- 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. El 1989 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van aprovar la 

constitució del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en el marc d’un 
projecte de rehabilitació del barri del Raval i dels seus edificis històrics amb la 
intenció d’ubicar-hi un complex de cultura contemporània. 
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El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (en endavant, CCCB) és una 
entitat pública associativa, sense finalitat de lucre i de caràcter local, i està constituït 
per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona com a entitats 
fundadores. 

 
2. El CCCB té, entre altres finalitats, aglutinar i difondre aquelles tendències més 

innovadores, dins de l’àmbit de les arts i del pensament, i impulsar totes les formes 
d’expressió artística i de reflexió humanística, així com tots aquells aspectes 
incardinats dins el procés de creació, producció i difusió de la cultura.  

 
El CCCB és un consorci públic de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona que té, entre altres finalitats impulsar totes les formes d’expressió 
artística i de reflexió humanística. 

 
3. En data 26 de juliol de 1966 l’Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona i el 

CCCB varen signar un conveni de col·laboració per a l’edició de publicacions 
vinculades a les exposicions del CCCB. Posteriorment, en data 7 de juny de 2000 
varen signar un altre conveni que deixava sense efecte l’anterior i que també tenia 
per objecte l’edició, per part de l’Institut, de publicacions vinculades a exposicions i 
activitats organitzades pel CCCB. 

 
4. La Diputació de Barcelona edita i produeix les seves publicacions a través de la 

Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional. La corporació centralitza 
en aquest òrgan l’edició i comercialització de totes les publicacions corporatives tant 
de Presidència com de les àrees i dels organismes autònoms. En aquest cas, el 
CCCB és un consorci públic que impulsa totes les formes d’expressió artística i tots 
aquells aspectes incardinats dins el procés de creació, producció i difusió de la 
cultura, i per la seva part, la Diputació de Barcelona defineix en el seu objectiu 
estratègic número 4 la seva voluntat de contribuir activament a promoure la cultura, 
l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés. Concretament, té la voluntat 
de promoure l’accés de tota la ciutadania a l’oferta cultural que existeix en els 
municipis de la província de Barcelona, amb iniciatives per estimular l’atracció de 
nous públics i per diversificar i ampliar les activitats que es desenvolupen a les 
xarxes culturals locals, de manera que s’avanci cap a una concepció de la cultura 
com una eina de transformació social.  
 
Amb aquest objectiu comú de promoció de la cultura, i atès l’interès que susciten 
les exposicions que organitza el CCCB i que la Llibreria de la Diputació, que depèn 
de la Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional, és l’encarregada de 
distribuir i comercialitzar les publicacions corporatives, es considera oportú 
continuar col·laborant amb la coedició de les publicacions de les exposicions que 
organitza el CCCB i que acordin les Parts.  
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D’aquesta manera les publicacions, entre d’altres els catàlegs de les exposicions, 
s’adeqüen i compleixen els criteris editorials establerts per la Subdirecció d’Imatge 
Corporativa i Promoció Institucional i segueixen les pautes de comercialització i 
distribució de la resta de llibres que s’editen des de la corporació. 

 

5. La Diputació de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, per 
poder col·laborar en la coedició de les publicacions derivades de les exposicions 
que es realitzen al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, proposen el 
present conveni. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 44.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, determina que els poders públics han de fomentar la 
conservació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya, així com facilitar l’accés a 
la ciutadania als béns i serveis culturals i al patrimoni cultural, històric i artístic de 
Catalunya. 

 

2. Els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden 
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els 
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú. 

 

3. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic en relació amb els convenis. 

 

4. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa el punt 3 
de l’apartat 3.4.k) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 
2019, i publicada al BOPB el 19 de desembre de 2019, modificada per Decrets de 
la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB el 6 de maig de 2021, 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021, 
núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB el 16 de juliol de 2021, 
núm.10586/21, d’1 d’octubre, publicat al BOPB el 6 d’octubre, i núm. 11936/21, de 
28 d’octubre, publicat al BOPB el 2 de novembre. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
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Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per la coedició de les 
publicacions derivades de les exposicions que es realitzen al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, que es transcriu literalment:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA PER A LA COEDICIÓ DE 
LES PUBLICACIONS DERIVADES DE LES EXPOSICIONS QUE ES REALITZEN AL 
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA 
 
HI INTERVENEN 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rbla. de Catalunya 
126, representada per la seva Presidència, signant la Sra. Pilar Díaz Romero, Diputada 
adjunta de Presidència, per delegació de firma conferida per Decret núm. 8966 de 23 de 
juliol de 2019.  
 
Igualment, intervé la Secretària delegada, Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 
16 de març de 2020, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
D’altra part, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona representat per Judit 
Carrera i Escudé, directora general del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
amb NIF P5800017E i domicili a Barcelona, al carrer Montalegre, 5, i codi postal 08001, en 
nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de l’article 16 dels estatus d’aquest consorci. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1.El 1989 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van aprovar la constitució 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en el marc d’un projecte de rehabilitació 
del barri del Raval i dels seus edificis històrics amb la intenció d’ubicar-hi un complex de 
cultura contemporània. 
 
El CCCB és una entitat pública associativa, sense finalitat de lucre i de caràcter local, i està 
constituït per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona com a entitats 
fundadores. 
 
2.El CCCB té, entre altres finalitats, aglutinar i difondre aquelles tendències més 
innovadores, dins de l’àmbit de les arts i del pensament, i impulsar totes les formes 
d’expressió artística i de reflexió humanística, així com tots aquells aspectes incardinats dins 
el procés de creació, producció i difusió de la cultura.  
 

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (en endavant, CCCB) és un consorci 
públic de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona que té, entre altres finalitats 
impulsar totes les formes d’expressió artística i de reflexió humanística 
 

3. En data 26 de juliol de 1996 l’Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona i el CCCB 
varen signar un conveni de col·laboració per a l’edició de publicacions vinculades a les 
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exposicions del CCCB. Posteriorment, en data 7 de juny de 2000 varen signar un altre 
conveni que deixava sense efecte l’anterior i que també tenia per objecte l’edició, per part de 
l’Institut, de publicacions vinculades a exposicions i activitats organitzades pel CCCB. 
 

4. La Diputació de Barcelona edita i produeix les seves publicacions a través de la 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional. La corporació centralitza en 
aquest òrgan l’edició i comercialització de totes les publicacions corporatives tant de 
Presidència com de les àrees i dels organismes autònoms. En aquest cas, el CCCB és un 
consorci públic que impulsa totes les formes d’expressió artística i tots aquells aspectes 
incardinats dins el procés de creació, producció i difusió de la cultura, i per la seva part, la 
Diputació de Barcelona defineix en el seu objectiu estratègic número 4 la seva voluntat de 
contribuir activament a promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i 
progrés. Concretament, té la voluntat de promoure l’accés de tota la ciutadania a l’oferta 
cultural que existeix en els municipis de la província de Barcelona, amb iniciatives per 
estimular l’atracció de nous públics i per diversificar i ampliar les activitats que es 
desenvolupen a les xarxes culturals locals, de manera que s’avanci cap a una concepció de 
la cultura com una eina de transformació social.  
 

Amb aquest objectiu comú de promoció de la cultura, i atès l’interès que susciten les 
exposicions que organitza el CCCB i que la Llibreria de la Diputació, que depèn de la 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional, és l’encarregada de distribuir i 
comercialitzar les publicacions corporatives, es considera oportú continuar col·laborant amb 
la coedició de les publicacions de les exposicions que organitza el CCCB i que acordin les 
Parts.  
 

D’aquesta manera les publicacions, entre d’altres els catàlegs de les exposicions, s’adeqüen 
i compleixen els criteris editorials establerts per la Subdirecció d’Imatge Corporativa i 
Promoció Institucional i segueixen les pautes de comercialització i distribució de la resta de 
llibres que s’editen des de la corporació. 
 

5. La minuta de conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió de data xxxxxxxxxxxx  . 
 

En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest acte i 
de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte  
 

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i  el 
CCCB per a la coedició i distribució de les publicacions derivades de les exposicions que es 
realitzin al CCCB que les Parts acordin. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
Per a l’assoliment de l’objecte del conveni, les parts es comprometen a col·laborar adquirint 
els compromisos següents: 
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Per part del CCCB: 
 
a. Es compromet a assumir les despeses derivades de l’obtenció dels originals de text i 

d’imatge dels autors que formen part de l’exposició, la traducció i correcció de textos i drets 
de propietat intel·lectual de cadascuna de les publicacions a editar. Aquestes despeses 
equivalen aproximadament al 28 % de les despeses globals per a coedició i  publicació de 
cada exposició. 

 
b. El CCCB es compromet a facilitar els mitjans d’operativa i de coordinació del treball 

necessaris per al desenvolupament de les accions previstes en aquest conveni mitjançant el 
seu suport tècnic i especialitzat.  

 
c. El CCCB rebrà el 15 % de les publicacions de cada exposició per atencions protocol·làries, i 

per aquells que hagin estat prestadors d’alguna obra en l’exposició duta a terme pel CCCB. 
 
d. El CCCB podrà comprar catàlegs a més a més, també amb finalitats no venals, amb un 

descompte sobre el 35 % sobre el preu de venda al públic a la llibreria de la Diputació. Els 
exemplars que compri el CCCB no podran ser destinats a la venda. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
a. Es compromet a assumir les despeses derivades del disseny, la maquetació, la  impressió i 

la distribució de cadascuna de les publicacions a coeditar, que equivalen, aproximadament, 
al 72 % de les despeses globals de la coedició i distribució de la publicació de cada 
exposició.  

 
b. La Diputació, prèvia comunicació als responsables del CCCB, fixarà el preu de venda al 

públic per a cada catàleg coeditat per les dues institucions objecte d’aquest conveni.  
 
Tercer. Comissió de seguiment 
 
Per a l’execució i seguiment d’aquest conveni s’estableix una comissió de seguiment 
integrada per dos representants de cadascuna de les parts signatàries del present conveni. 
 
Per part del CCCB es designa la cap de les publicacions del CCCB i la cap de comunicació 
del CCCB. 
 
Per part de la Diputació es designa la cap del Servei de Planificació i Serveis Editorials i la  
cap de la Secció de Gestió Interna i Llibreria. 
 
Aquesta comissió tindrà encarregades diverses funcions: 
 
- Decidir de quines exposicions es coedita i es distribueix el catàleg. 
- Fixar el calendari de producció de cada catàleg i fer-ne el seguiment. 
- Decidir els idiomes en què es farà cada catàleg. 
- Fixar el tiratge de cada catàleg i com es realitzaran les distribucions. 
- Proposar anualment els imports màxims de les publicacions a coeditar i distribuir de cada 

exposició. Cada entitat assumirà les quantitats respectives tal i com s’ha establert en el 
pacte segon. 
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La cap de la Secció administrativa de Convenis i Subvencions de la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General de la Diputació farà les funcions de secretària de la 
comissió. 
 
Aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop l’any, i sempre que qualsevol de les parts 
signatàries ho sol·liciti amb un mes d’antelació. 
 

Quart. Assumpció de compromisos econòmics 
 
Aquestes despeses suposaran una aportació d’un màxim de 200.000 € per part de la  
Diputació per la totalitat dels 4 anys de vigència del conveni, que es correspondran amb un 
import màxim de 50.000 € cada any i que s’imputarà a l’aplicació pressupostària que 
correspongui de la Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional, que per a l’any 
2022 està imputada a la G/11020/92050/24000.  
 
I un import màxim total de 80.000 € per part del CCCB per la totalitat dels 4 anys de vigència 
del conveni, que es correspondran amb un import màxim de 20.000 € cada any i que 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost del CCCB. 
 
Aquests imports s’aprovaran per la part que hagi de realitzar-les d’acord amb la normativa 
que els sigui d’aplicació. 
 
Cinquè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys. 
 
Sisè. Protecció de dades  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de 
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. 
 

Setè. Causes de resolució del conveni 
 
Són causa d’extinció del present conveni: 
 
- L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sense 

perjudici de les responsabilitats en què es pugui incórrer. 
- El transcurs del termini previst. 
- Les causes generals que preveu la legislació vigent. 
 
Vuitè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
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les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 

Novè. Jurisdicció competent 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment 
d’allò pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració 
mútua, en el marc de la comissió de seguiment prevista al pacte tercer. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni entre el CCCB i la 
Diputació de Barcelona se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa dels 
tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Desè. Publicitat 
 
La Diputació de Barcelona publicarà les dades relatives al present conveni a la web 
http://transparencia.diba.cat.  
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, es signa, electrònicament, a un sol efecte, a 
Barcelona, en la data de la darrera signatura.“ 

 
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import màxim 
de 40.000 € (quaranta mil euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/11020/92050/24000 del vigent pressupost. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona per al seu coneixement i efectes.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
quantia addicional de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import total de 270.000 € (Exp. núm. 
2021/0022828).- 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. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (en endavant, la convocatòria 2022), relativa als recursos 
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inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu 
règim regulador (AP 226/2021).  

 
2. L’article 6 de l’esmentat règim determina, en el seu apartat primer, la quantia total 

màxima a aplicar als recursos econòmics de la convocatòria i la seva consignació 
pressupostària, mentre que en l’apartat tercer s’estableix que les quanties 
addicionals previstes per diversos centres gestors no requeriran d’una nova 
convocatòria i la seva efectivitat queda condicionada a l’aprovació de la modificació 
pressupostària que procedeixi, en un moment anterior a la resolució de la 
convocatòria. 

 
3. El centre gestor de l’acord primer ha confirmat la modificació pressupostària que 

permet fer efectiva la quantia addicional prevista inicialment, per un import de 
270.000,00 euros. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 170/21 relatiu a l’aprovació 

d’un acord general amb relació a la naturalesa, abast i règim jurídic de l’acció de 
cooperació local de la Diputació de Barcelona. 

 
2. L’acord setè de la part dispositiva de l’acord de Ple 226/21, de 23 de desembre de 

2021, en virtut del qual es va aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, va establir que, llevat les 
modificacions en la distribució de la despesa autoritzada per anualitats, que també 
correspondrà aprovar-les al Ple, la resta d’actes administratius que se’n derivin de 
la convocatòria, incloent la resolució dels diferents procediments de concessió 
establerts per a les diferents classes de recursos, la declaració de disponibilitat de 
les quanties addicionals previstes, la rectificació d’errors en els recursos catalogats, 
l’actualització del Catàleg i les liquidacions de la convocatòria, correspondrà 
aprovar-los als òrgans que siguin competents en virtut de la Refosa núm. 1/2020 o 
instrument vigent. 

 
3. En aquest sentit, l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel decret de 

la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, modificat pels decrets de 
la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6 de maig), núm. 5574/21, de 
27 de maig (BOPB de 31 de maig), núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16 de 
juliol), núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre) i núm. 518/22, de 
27 de gener (BOP de 31 de gener), atribueix a la Junta de Govern la competència 
per a aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim. 
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En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que, 
per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la quantia addicional de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, d’acord amb el detall següent: 
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Centre gestor 
Unitat 

prestadora 
Nom del recurs 

Classe de 
recurs 

Import 2022 
inicial (EUR) 

Quantia 
addicional 

2022 prevista 

Quantia 
addicional 2022 

que s’aprova 
(EUR) 

Import 2022 
definitiu (EUR) 

Gerència de 
Serveis 

d'Igualtat i 
Ciutadania 

Servei de 
Convivència, 

Diversitat i Cicle 
de Vida 

Barris i comunitats: 
motors de 

transformació social 

Fons de 
prestació 

2.323.500,00 270.000,00 270.000,00 2.593.500,00 
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Segon. AUTORITZAR la despesa de dos-cents setanta mil euros (270.000,00 €), 
corresponent a la quantia addicional aprovada en l’acord anterior, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022 següent: 
 

Aplicació pressupostària Núm. op. comptable Import (EUR) 

G/60303/23110/46281 2202900098 270.000,00 

  
 

Tercer. ESTABLIR, com a conseqüència de l’acord primer, que la quantia total 
màxima a aplicar als recursos econòmics de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 és de 113.239.599,93 euros, 
d’acord amb el detall, per tipologia de recurs i anualitat, següent: 
 

  
Import total 

(EUR) 
Import 2022 

(EUR) 
Import 2023 

(EUR) 

Import 
2024 
(EUR) 

Ajuts econòmics en 
règim de 

concurrència 
competitiva 

47.185.244,93 37.531.306,93 9.578.938,00 75.000,00 

Ajuts econòmics en 
règim de concessió 

directa amb 
concurrència 

4.900.600,00 3.893.271,00 1.007.329,00   

Fons de prestació 61.153.755,00 58.249.030,00 2.904.725,00   

 
113.239.599,93 99.673.607,93 13.490.992,00 75.000,00 

 
Quart. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d’ajuts per a 
emergències municipals amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 
2021 i d’un ajut amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021, per un 
import total de 389.430 € (exp. núm. 2020/0001571).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 30 de 

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

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

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

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

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

 
Liquidació d’actuacions amb termini d’execució fins al 30 de setembre de 2021 
 
4. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 de setembre 

de 2021 es va aprovar per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 12986/21, de 19 de novembre de 2021, publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 23 de novembre de 2021. 

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

aprovar les revocacions dels imports pendents. 
 
6. Es fa constar que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions que es deriven 

de l’apartat anterior comporten el corresponent ajustament de valor negatiu en la 
comptabilitat, atès que el crèdit s’ha incorporat al pressupost vigent de la Diputació 
de Barcelona. 

 
Liquidació d’actuació amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021 
 
7. D’altra banda, en data 13 d’octubre de 2021, per Decret de la Presidència núm. 

11050/21, es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts atorgats en el marc del 
Programa d’ajuts per a emergències municipals amb terminis de justificació fins al 
31 de març de 2021 i fins al 30 maig de 2021. Entre aquests, es trobava l’ajut en 
favor de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per a l’actuació “Actuacions per fer 
front a les despeses extraordinàries per reparar de manera urgent uns danys 
causats entre el 19 i 23 de gener de 2020 per causa del temporal Glòria, i també els 
causats pel temporal de Sant Jordi entre el 19 i 22 d’abril de 2020”, per import de 
102.365,80 euros, dels quals 58.866,90 euros constaven a la proposta de liquidació 
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provisional. Aquest ajut no es va incloure en la liquidació definitiva que es va 
aprovar per Acord de la Junta de Govern núm. 754/21, de data 23 de desembre de 
2021, perquè estava afectat per una modificació de capítol pressupostari que 
possibilités el pagament parcial de la justificació presentada. 

 
8. El 21 de desembre de 2021, per Decret de la Presidència de la Diputació núm. 

14744/21, es va aprovar la modificació parcial de les aplicacions pressupostàries a 
càrrec de les quals s’havia imputat l’ajut referit en el sentit de traspassar 47.530,56 
euros del capítol 4 al 7, que ha permès efectuar els pagaments de la justificació 
presentada, restant pendent l’import de 11.336,34 euros. 

 
9. En base a l’anterior, escau incloure aquesta actuació en la present liquidació 

definitiva pel referit import de 11.336,34 euros, dels quals 6.214,41 euros 
corresponen a una revocació d’un import justificat no elegible i 5.121,93 euros 
corresponen a la renúncia presentada en la justificació final de l’ajut. Aquestes 
baixes no comporten cap ajustament de valor negatiu en la comptabilitat degut a 
què el crèdit no s’ha incorporat al vigent pressupost corporatiu. 

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

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

competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, modificat pels decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6 de maig), núm. 5574/21, de 27 
de maig (BOPB de 31 de maig), núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16 de 
juliol), núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre) i núm. 518/22, de 
27 de gener (BOPB de 31 de gener). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
d’ajuts per a emergències municipals amb termini de justificació fins al 30 de setembre 
de 2021 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que 
s’indiquen en els acords següents. 
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Segon. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions dels ajuts atorgats en el 
marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals que s’indiquen en aquest 
acord, amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2021:
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Línia 2 - Edificis i 
espais públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà  

26.922,39 21/X/312279 Revocació 26.922,39   2203900058 G/13200/94210/46244 

L'ens no ha 
presentat la 

justificació ni ha 
renunciat a 

l'ajut. 

Ajuntament 
de Canet de 

Mar 
P0803900J 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Subvenció pels 
danys soferts a 

causa del 
temporal Gloria 

86.979,73 21X312465 Renúncia 21.301,55   2203900059 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Centelles 

P0806600C 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Targetes moneder 
Centelles 

5.000,00 21/X/303464 Renúncia 2.240,00   2203900060 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Collbató 

P0806800I 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

6.276,62 21/X/311604 Renúncia 87,17   2203900061 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Corbera 

de Llobregat 
P0807100C 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 
situació de 

vulnerabilitat 
social provocades 
per la COVID-19 

51.500,00 21/X/311863 Renúncia 34.660,00   2203900062 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Gaià 

P0808900E 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Temporal 
ocorregut entre els 

dies 28 i 29 
d'agost de 2020 

2.484,42 21/X/310620 Renúncia 431,18   2203900063 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

12.275,10 21/X/312285 Renúncia 1.522,80   2203900064 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Llinars 
del Vallès 

P0810500I 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Espais públics i 
espais ubicats en 

sòl urbà 
173.873,11 21/X/311605 Renúncia 2.000,00   2203900065 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Masquefa 

P0811800B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 a 

Masquefa 

14.648,32 21/X/311600 Renúncia 3.619,43   2203900067 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Masquefa 

P0811800B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 a 

Masquefa- 
Sol·licitud 3 

27.055,61 21/X/303468 Renúncia 2.377,95   2203900066 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Masquefa 

P0811800B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

SUPORT 
MUNICIPAL PER 

ATENDRE 
PERSONES EN 

SITUACIÓ 
D'ESPECIAL 

VULNERABILITAT 
SOCIAL PEL 

COVID-19, EN EL 
MARC DEL 

PROGRAMA 
D'AJUTS PER A 
EMERGÈNCIES 

MUNICIPAL- 
SOL·LICITUD 4 

27.177,51 21/X/311867 Renúncia 500,16   2203900068 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 

Línia 6 
"Altres 

serveis de 
protecció 

civil" 

Accions 
relacionades amb 
la protecció civil 
per fer front a la 

situació 
d'emergència 
derivada de la 

COVID-19 

780.996,30 21/X/311606 Revocació 87.712,61   2203900069 G/13200/94210/46244 

Les factures en 
concepte 

d’indemnització 
per danys i 

perjudicis per la 
suspensió dels 

contractes o 
serveis per 

import total de 
87.712,61 euros 
no s’inclouen en 
els conceptes 

subvencionables 

Ajuntament 
de Molins de 

Rei 
P0812200D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Programa 
Emergències 

Municipals- Línia 7 
99.793,25 21/X/303469 Renúncia 0,09   2203900070 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Molins de 

Rei 
P0812200D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 

social COVID 19 

80.000,00 21/X/312287 Renúncia 7.800,00   2203900071 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de 

Muntanyola 
P0812800A 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Danys temporal 
Glòria zona 
urbana de 

Muntanyola 

28.968,90 21/X/303470 Renúncia 1,97   2203900072 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Pallejà 

P0815600B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Ajuts als 
ajuntaments per 

emergències 
derivades de la 

COVID-19 

27.493,62 21/X/312288 Renúncia 11.006,62   2203900073 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Parets del 

Vallès 
P0815800H 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

65.000,00 21/X/310624 Renúncia 1.385,12   2203900074 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Afectacions 
causades pel 

temporal Glòria el 
20, 21 i 22 de 

gener de 2020 als 
edificis i espais 

públics a la ciutat 
de Sabadell 

55.203,36 21/X/312289 Renúncia 199,47   2203900075 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Sant 

Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

SUPORT A 
L'HABITATGE 

9.680,00 21/X/311872 Renúncia 50,00   2203900076 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 

Sesgarrigues 

P0820500G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

TARGETES 
PREPAGAMENT 

FAMILIES 
VULNERABLES 

PER LA COVID A 
SANT CUGAT 

SESGARRIGUES 

1.500,00 21/X/303473 Renúncia 330,00   2203900077 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 

Sesgarrigues 

P0820500G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 a 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

3.500,00 21/X/312475 Renúncia 1.140,00   2203900078 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Codines 

P0820900I 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 de 

Sant Feliu de 
Codines 

17.786,32 21/X/312292 Renúncia 0,04   2203900079 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

160.000,00 21/X/310629 Renúncia 14.905,53   2203900080 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sant Just 

Desvern 
P0821900H 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID 19 

41.460,00 21/X/303475 Renúncia 14.639,00   2203900081 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Sant Pol 

de Mar 
P0823500D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

LINIA 7 
"ATENCIÓ A 

PERSONES EN 
SITUACIÓ 

D'ESPECIAL 
VULNERABILITAT 

SOCIAL X 
COVID19" 

22.767,74 21/X/311875 Renúncia 125,87   2203900082 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Martorelles 

P0825600J 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 

6.300,00 21/X/303478 Revocació 6.300,00   2203900084 G/13200/94210/46244 

L'ens no ha 
presentat la 

justificació ni ha 
renunciat a 

l'ajut. 

Ajuntament 
de Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 

social COVID-19 

32.053,76 21/X/310631 Revocació 382,12   2203900085 G/13200/94210/46244 
Despesa fora 

del termini 
elegible. 
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de 

Sentmenat 
P0826700G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Línia 7 "Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19" 

16.834,91 21/X/310633 Renúncia 1.394,57   2203900086 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Programa d'ajuts 
per a emergències 

municipals 
178.134,52 21/X/312477 Renúncia   33.314,20 2203900087 G/13200/94210/76244   

Ajuntament 
de Subirats 

P0827300E 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Recàrrega de 
targetes moneder i 
altres ajuts socials 

16.000,00 21/X/310634 Renúncia 1.232,24   2203900088 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Torrelavit 

P0828700E 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d’especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 al 

Municipi de 
Torrelavit 

4.365,00 21/X/312297 Renúncia 1.760,00   2203900089 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de Torrelles 

de Foix 
P0828800C 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a 
persones en 

situació d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència de 
la COVID-19 al 

Municipi de 
Torrelles de Foix 

7.090,00 21/X/310635 Renúncia 950,00   2203900090 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
de 

Vallromanes 
P0829700D 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Ajuts a persones i 
famílies que s'han 
vist afectades per 

la situació del 
COVID-19, 

20.950,00 21/X/311616 Renúncia 15.584,54   2203900091 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Vic 

P0829900J 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Actuacions 
realitzades durant 

la situació 
d'emergència  

84.724,62 21/X/312481 Renúncia 13.846,80   2203900092 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
del Pla del 
Penedès 

P0816300H 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

ACTUACIÓ 
COVID-19 - LÍNIA 

7 
9.010,62 21/X/312301 Renúncia 827,27   2203900093 G/13200/94210/46244   

Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Targeta moneder 
d'impacte social 

240.000,00 21/X/311886 Renúncia 41.782,41   2203900094 G/13200/94210/46244   
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Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Import 
cap. 7 DB 
objecte 

de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà 
P0800015J 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Sol·licitud de 
suport econòmic 
per habitatge i 

allotjament urgent 

8.461,06 21/X/303482 Renúncia 2.500,00   2203900095 G/13200/94210/46544   

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Atenció a les 
persones del 
Moianès per 
pal·liar les 

conseqüències de 
la COVID-19 

25.521,31 21/X/311618 Renúncia 23.260,56   2203900096 G/13200/94210/46544   

              344.779,46 33.314,20 
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Tercer. ACCEPTAR la renúncia i aprovar la revocació de l’ajut atorgat en el marc del 
Programa d’ajuts per a emergències municipals que s’indica en aquest acord, amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2021. Aquestes baixes no comporten cap 
ajustament de valor negatiu en la comptabilitat degut a què el crèdit no s’ha incorporat 
al vigent pressupost corporatiu: 
 

 
Quart. REDUIR en tres-cents setanta-vuit mil noranta-tres euros amb seixanta-sis 
cèntims (378.093,66 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les 
aplicacions del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen a continuació: 
 

 319.018,90 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46244 del vigent 
pressupost corporatiu. 

 
 25.760,56 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46544 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 
 33.314,20 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/76244 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Intervenció General 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del protocol complementari al Conveni-Tipus sobre l’assumpció de 
funcions d’assistència a la gestió econòmica (ASGEL) (Exp. Núm. 2022/3644).- 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: 
 
 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Línia de 
suport 

Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Import cap. 4 DB 

(EUR) 
Motivació 

Ajuntament 
de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres 
espais 
ubicats 
en sòl 
urbà" 

Actuacions fer front a les 
despeses extraordinàries 

per reparar de manera 
urgent uns danys causats 
entre el 19 i 23 de gener 
de 2020 per causa del 

temporal Glòria, i també 
els causats pel temporal 

de Sant Jordi entre el 19 i 
22 d’abril de 2020  

102.365,80 
20/X/2966

57 

11.336,34 
(6.214,41 
renúncia i 
5.121,93 

revocació) 

En la factura número 
20-161 de RED 

PUIG, SLU l’import 
de 5.121,93 euros no 

resulta 
subvencionable. 
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“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer 

de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació 
local relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant 
I'institut jurídic de I‘encàrrec de gestió per part d'aquells municipis de la província 
que ho decidissin (Acord núm. 50/05). 

 
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni-Tipus (Conveni-Tipus ASGEL, en 
endavant) a formalitzar amb cadascun dels ajuntaments que volguessin aprovar 
I’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de Barcelona perquè aquesta dugués 
a terme les actuacions d’assistència i cooperació local que integren I'ASGEL. 
Aquest Conveni-Tipus fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005. 
 
A l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el Protocol dels diferents serveis 
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del Conveni-Tipus, 
es configura com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les 
característiques dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el 
marc de funcionament de I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en 
aquell. 

 
2. En data 25 de novembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar la primera modificació del Protocol complementari al 
Conveni-Tipus ASGEL, als efectes de regular, entre d'altres, el servei de recepció 
de factures per via electrònica (e.FACT). Aquest acord (núm. 910/10) fou publicat 
al BOPB de 7 de desembre de 2010. 

 
3. En data 27 de març de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va 

aprovar la segona modificació del Protocol complementari del Conveni-Tipus 
ASGEL, als efectes d’ampliar l’abast potencial dels destinataris, incloent els 
municipis amb tram de població entre els 20.000 i els 30.000 habitants. Aquest 
acord (núm.116/14) fou publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014. 

 
4. En data 9 d’abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va 

aprovar la tercera modificació del Protocol complementari al Conveni-Tipus 
ASGEL, als efectes d’incloure entre els serveis que s’ofereixen als ens conveniats, 
la Gestió Digital de la Despesa i el Servei d’elaboració de l’inventari de béns i 
drets del Municipi. Aquest acord (núm. 175/15) fou publicat al BOPB de 15 d’abril 
de 2015. 

 
5. En data 18 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar la quarta modificació del Protocol complementari del 
Conveni-Tipus ASGEL, als efectes de continuar ampliant el contingut de les 
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prestacions dels serveis oferts. Es va afegir la prestació de suport en el Sistema 
Immediat d’Informació de l’IVA, i es van redissenyar alguns serveis que ja existien. 
Aquest acord (núm. 734/17) fou publicat al BOPB de 27 de desembre de 2017. 

 
6. En data 27 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

va aprovar la cinquena modificació del Protocol complementari del Conveni-Tipus 
ASGEL, als efectes d’ajustar els serveis a l’existència del nou servei SetDiba ofert 
per la Diputació. Aquest acord (núm. 428/18) fou publicat al BOPB de 17 d’octubre 
de 2018. 

 
7. En data 19 de desembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar la sisena modificació del Protocol complementari del 
Conveni-Tipus ASGEL, als efectes de substituir la Gestió Digital de la Despesa pel 
Suport al control intern i als procediments de despesa. Aquest acord (núm. 
657/19) fou publicat al BOPB de 30 de desembre de 2019. 

 
8. En data 28 de gener de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar la setena modificació del Protocol complementari del Conveni-Tipus 
ASGEL, als efectes de suprimir el Suport al control intern i als procediments de 
despesa. Aquest acord (núm. 16/21) fou publicat al BOPB de data 9 de febrer de 
2021. 

 
9. El Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 28 de gener 

de 2021, va aprovar l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus 
sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local 
(ASGEL) per la Diputació de Barcelona amb l’objecte d’ajustar l’esmentat conveni 
al canvis normatius registrats des de la seva aprovació inicial. Aquest acord (núm. 
8/21) fou publicat al BOPB de data 9 de febrer de 2021. 

 
10. A data d’avui, es constata la necessitat de procedir a una nova modificació del 

Protocol complementari del Conveni-Tipus ASGEL, en base a les consideracions 
següents: 

 
a) Actualment es disposa d’una nova utilitat adreçada a millorar la gestió econòmica 

de les entitat locals, l’auditoria de factures electròniques, fet que es considera 
necessari incorporar en el present Protocol, concretament al punt b), relatiu als 
Serveis d’assistència prestats, apartat 1, punt 1.2. 

 
b) En el punt c) del Protocol, relatiu a la tramitació de les sol·licituds, apartat 1, es 

contemplava la possibilitat de prestar el servei amb els programaris instal·lats en 
els equips informàtics ubicats a la seu de cada entitat. Actualment aquesta 
possibilitat restarà com a supòsit excepcional, en tan que amb caràcter general 
es farà servir el programari de la Diputació de Barcelona. 
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c) En els darrers anys s’ha vingut observant una disminució substancial de 
peticions dels informes economicofinancers previstos en el punt b).1.9  d’estudis 
econòmics i financers (i que té el seu reflex en l’apartat c).4). Així, la nova 
regulació sobre el control intern de les entitats locals i la millora  observada en 
els darrers anys en la gestió econòmica local dels ajuntaments podrien explicar 
el fet que aquest tipus d’actuacions s’han convertit en menys necessàries del 
que havien set en períodes precedents. Conseqüentment, tot buscant donar una 
resposta més adient a les necessitats de les entitats locals, es modifica la oferta 
d’aquesta actuació, substituint-la per una actuació d’informe d’anàlisi 
economicofinancer de major abast temporal i amb utilització de tècniques 
estadístiques, en lloc de revisió documental. Aquest canvi ha de generar un tipus 
d’informació sobre els hàbits de l’entitat a l’hora de confeccionar, executar i 
liquidar el pressupost que pot suposar un major valor afegit per les entitats 
receptores del que estava oferint la modalitat anterior de l’informe. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb els articles 36.1.b) de la Llei 7/1985, de de 2 d'abril, reguladora de les 

bases del regim local (LRBRL), i 91.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, la Diputació de 
Barcelona té assignades les competències d’assistència i cooperació jurídica 
econòmica i tècnica als municipis. En aquest sentit, en el marc de les  
competències de les diputacions provincials, l’incís f) de l’esmentat article 36.1 de la 
LRBRL fa referència a l’assistència en la gestió financera als municipis, i l’incís h) 
d’aquest mateix article fa esment al seguiment del cost efectiu dels serveis prestats 
pels municipis. 

 
2. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i el 

Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local, contenen disposicions referents, 
respectivament, als expedients de contractació (art. 116 a 120 LCSP) i a la funció 
interventora i el control financer dels ens locals (títols II i III RD 424/2017), àmbits 
materials aquests, en els quals els serveis inclosos en el Protocol del Conveni 
ASGEL tenen una incidència rellevant. 

 
3. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per a l’aprovació de convenis tipus en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat I.4.b.1) del Decret núm. 8836/19 de 17 de juliol de 2019, pel qual s’aprova 
la delegació de competències de la Presidència a favor de la Junta de Govern 
(publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019). Donat que el Protocol és un instrument 
complementari del conveni tipus, la Junta de Govern és la competent per a 
l’aprovació de les modificacions que es produeixin en aquest. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la modificació del Protocol complementari al Conveni-Tipus sobre 
l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), per 
adaptar el seu contingut als canvis consistents en la incorporació de l’auditoria de 
factura electrònica, l’eliminació de la possibilitat de noves instal·lacions amb els 
programaris instal·lats als equips informàtics ubicats a la seu de cada entitat, i 
l’ampliació de l’abast de l’informe economicofinancer, i que afecta als apartats, b).1.2, 
b).1.9, c).1 i c).4. 
 
Segon. APROVAR el text refós del Protocol complementari al Conveni-Tipus sobre 
l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), el qual 
queda redactat com es transcriu a continuació: 
 

“Protocol complementari del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de l’Assistència a la 
Gestió Econòmica Local (ASGEL) 
 
a) Consideracions Generals 
 
L’Assistència a la Gestió Econòmica Local (per acrònim ASGEL) té per objectiu contribuir a 
la millora de la gestió econòmica de les entitats locals. Per això posa a disposició dels 
Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Comarcals, Consorcis i altres entitats locals amb seu 
a la província de Barcelona (en endavant, Ens Local) una sèrie de serveis que incideixen 
especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit econòmic i financer. 
 
La prestació d’aquests serveis comporta, sovint, la utilització de dades, per part de la 
Diputació de Barcelona, que són propietat de l’Ens Local que rep l’actuació de suport. 
Aquestes dades estan en ocasions subjectes a la normativa de Protecció de Dades de 
caràcter Personal, o són dades que tenen una rellevància per a l’Ens Local, fets que 
motiven la seva protecció amb un tractament especialment confidencial. 
 
El present protocol és complementari al Conveni ASGEL i regula el funcionament d’aquests 
serveis, considerant aquells aspectes que per motius pràctics no s’inclouen en el conveni. 
 
b) Serveis d’assistència prestats 
 
1. Serveis d’assistència als Ens o Organismes locals: 
 
1.1 El suport a la gestió comptable 
1.2 El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT) 
1.3 El suport a la gestió financera 
1.4 El suport al tractament de l’inventari 
1.5 El suport en matèria de subvencions 
1.6 El suport en l’obtenció dels costos de serveis 
1.7 El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA 
1.8 El suport en l’obtenció del cost efectiu 
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1.9 La realització d’estudis econòmics i financers 
1.10 La realització d’inventaris de béns 
1.11 La formació i assessorament en matèria econòmica i financera 
 
1.1. El suport a la gestió comptable 
 
El suport a la gestió comptable consisteix en l’assessorament i assistència en matèria 
econòmica i comptable, per tal de generar una informació comptable el més acurada 
possible, dins dels termes legalment establerts. 
 
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als 
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica. 
 
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir 
la informació al dia. 
 
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit, 
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades 
associades al mateix. 
 
1.2. El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT) 
 
El suport a la recepció de factures per mitjans electrònics permet la tramesa i facilita la 
gestió de factures electròniques provinents de qualsevol dels proveïdors de l’Ens Local. 
Aquest servei es regirà per les condicions de la prestació establertes en el conveni signat 
entre el Consorci AOC i la Diputació de Barcelona, vigent en cada moment. 
 
El servei inclou una utilitat per fer possible l’auditoria dels Registres Comptables de Factures 
previstes a l’apartat 3 de l’article 12 de la Llei 25/2013, del 27 de desembre, d'impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic. 
 
1.3. El suport a la gestió financera 
 
El suport a la gestió financera consisteix en l’assessorament i assistència en la contractació i 
gestió dels passius financers. 
 
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als 
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica. 
 
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir 
la informació al dia. 
 
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit, 
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades 
associades a aquest. 
 
1.4. El suport al tractament de l’inventari 
 
El suport a la gestió del tractament de l’inventari consisteix en l’assessorament i assistència 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

en la gestió dels actius econòmics, la seva correspondència amb l’immobilitzat comptable, i 
la generació del compte patrimonial. 
 
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als 
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica. 
 
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir 
la informació al dia. 
 
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i l’assistència en aquest 
àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les 
dades associades a aquest. 
 
1.5. El suport en matèria de subvencions 
 
El suport en matèria de subvencions consisteix en l’assessorament i assistència en la gestió 
de les subvencions concedides per l’entitat, facilitant la seva tramitació, control i seguiment i 
assolint la informació requerida per la Base Nacional de Subvencions en els formats adients. 
 
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als 
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica. 
 
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir 
la informació al dia. 
 
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en la forma 
d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades a 
aquest. 
 
1.6. El suport en l’obtenció dels costos dels serveis 
 
El suport a l’obtenció del cost dels serveis consisteix en l’assessorament i assistència en el 
tractament de les despeses i ingressos i en l’ús dels programaris, per tal d’obtenir el cost 
dels serveis prestats, d’acord amb la normativa vigent que determina la informació a 
incorporar a la Memòria Comptable. 
 
En l’actualitat, es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca 
instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica. 
 
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir 
la informació al dia. 
 
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit, 
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades 
associades a aquest. 
 
1.7. El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA 
 

El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA consisteix en l’assessorament i 
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assistència en el tractament de les despeses i ingressos subjectes a IVA i en el l’ús dels 
programaris, per tal de generar la informació adequada sobre l’IVA suportat i repercutit, 
d’acord amb la normativa vigent que determina la informació a trametre pel SII. 
 

En l’actualitat, es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca 
instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica. 
 

És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir 
la informació al dia. 
 

És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit, 
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades 
associades a aquest. 
 

1.8. El suport en l’obtenció del cost efectiu 
 

El suport a l’obtenció del cost efectiu consisteix en l’assessorament i assistència en el 
tractament de les despeses associades al servei públic i ús dels programaris, per tal 
d’obtenir el cost efectiu, d’acord amb la normativa vigent. 
 

Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca instal·lats als 
servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica. 
 

És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir 
la informació al dia. 
 

És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit, 
en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades 
associades a aquest. 
 

1.9. La realització d’informes econòmics i financers 
 

La realització d’estudis econòmics i financers són actuacions puntuals i concretes sobre les 
dades de l’Ens Local o entitats de la seva dependència. Aquestes actuacions es regulen per 
uns requeriments de col·laboració amb l’Ens Local sol·licitant, que són lliurats en iniciar-se 
l’actuació. Dins d’aquest servei es contemplen: 
 

Informe d’anàlisi economicofinancer. 
 
És un estudi d’anàlisi estadístic de les dades referit als cinc darrers exercicis tancats i 
aprovats, orientat a valorar tècnicament la situació econòmica i financera de l’Ens Local, 
identificar les tendències de les principals magnituds comptables i proposar recomanacions 
per la millora de la gestió econòmica i financera. 
 

Informe de pla de viabilitat econòmica. 
 
És un estudi ajustat a la normativa vigent, consistent en la proposta de mesures orientades 
a sanejar les finances de l’Ens Local i a mantenir els equilibris financers necessaris per 
assegurar la viabilitat econòmica a llarg termini. 
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Si és necessari, l’estudi s’adapta per fer la funció d'un Pla Econòmic i Financer o d'un Pla de 
Sanejament, segons els casos, i s’orienta i assessora en la seva tramitació als efectes de la 
tutela financera. 
 
Per a la realització d’aquestes actuacions, cal disposar del tancament de l’exercici 
corresponent a l’any anterior a l’actual. 
 

1.10. L’elaboració d’inventari de béns 
 
L’entitat local ha de poder dur una gestió i control dels seus béns disposant de l’oportú 
inventari de béns i drets que, segons disposa la normativa vigent, ha de detallar de forma  
individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat. 
 
L’Inventari és, doncs, un estudi d’aflorament dels béns i drets, de qualsevol naturalesa, que 
constitueixen el patrimoni de l’entitat, elaborat segons els criteris de gestió que regulen el 
servei descrit en el punt 1.4, i buscant deixar a l’entitat en condicions d’iniciar l’ús d’aquest 
servei. 
 
1.11. La formació i assessorament en matèria econòmica i financera 
 
Les actuacions de formació i assessorament es consideren complementàries a totes les 
exposades, buscant assolir augmentar el nivell tècnic del personal de l’Ens Local, per tal de 
millorar la seva gestió comptable, econòmica i financera, a més d’avançar en l’aprofitament 
de les diferents actuacions que s’ofereixen. Aquestes actuacions estan dirigides 
exclusivament a personal administratiu, tècnic i responsables polítics adscrits als Ens Locals 
de l’Administració Local de la Província de Barcelona. 
 
2. Trets específics de les actuacions de consultoria 
 
Les actuacions descrites en els punts 1.9 i 1.10 requereixen d’una col·laboració per part de 
l’entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada. Un cop aprovada l’actuació, i havent 
transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la seva realització, Diputació de 
Barcelona anul·larà l’actuació si es considera que el nivell de col·laboració de l’entitat  
sol·licitant no és l’adequat. 
 
Quan en aquestes actuacions hi participin empreses externes, es facilitarà a l’Ens Local un 
requeriment de col·laboració que permeti el compliment dels terminis d’execució previstos 
en el contracte amb l’empresa col·laboradora, podent-se suspendre l’actuació en cas que la 
manca de col·laboració de l’Ens Local impedeixi el compliment d’aquests terminis. 
 
c) Tramitació de les sol·licituds 
 
1. Programari comptable i mòduls associats (punts 1.1 a 1.7) 
 
Aquestes actuacions s’ofereixen als Ens Locals de la Província de Barcelona, llevat dels 
Ajuntaments amb una xifra de població superior a 30.000 habitants. 
 
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà fer la sol·licitud per mitjà de la 
Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’Alcalde-President. 
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Un cop acceptada la sol·licitud caldrà aprovar el Conveni ASGEL. 
 
Pels Ens Locals que reuneixin els requisits per sol·licitar aquests serveis, el fet d’aprovar el 
Conveni ASGEL amb la Diputació, implica la petició del suport a la gestió comptable. 
 
Es prestaran exclusivament amb els programaris instal·lats als servidors de Diputació de 
Barcelona. No obstant això, es respectarà als Ens Locals que tenen actualment instal·lats 
els programaris en els equips informàtics de les seves seus, però no s’acceptarà aquesta 
modalitat per noves altes, ni en modificacions futures. 
 
En aquesta modalitat, que cal entendre a extingir, el manteniment i la salvaguarda de dades 
associades serà a càrrec del propi Ens Local, i no seran d’aplicació els punts 3, 6 i 8 de 
l’apartat c) i els punts 1 a 10 de l’apartat d) d’aquest Protocol. 
 
Quan l’Ens Local, havent aprovat el Conveni ASGEL, desitgi rebre suport en l’àmbit de 
serveis previstos en els punts 1.2 a 1.7 de l’apartat b) anterior, sols caldrà que l’Interventor, 
o Secretari–Interventor, faci la sol·licitud per mitjà de la Plataforma Municipal de Tràmits de 
Diputació de Barcelona. Un cop rebuda la petició, el conveni inclourà les noves actuacions 
de suport, mentre l’Ens Local no notifiqui el contrari. 
 
2. Singularitats per la recepció de factures per via electrònica (punt 1.2) 
 
Pel que respecta al servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT), l’Ens Local, 
un cop efectuada la sol·licitud assenyalada al punt anterior, haurà de prendre l’acord 
administratiu corresponent, d’acord amb el model tipus de resolució aprovat per la Diputació 
de Barcelona, i trametre a aquesta la resolució conjuntament amb el justificant d’haver 
enviat, a través de l’EACAT, el formulari d’adhesió requerit pel consorci AOC, per tal de 
donar d’alta a l’Entitat sol·licitant d’aquest servei. 
 
Posteriorment, i una vegada facilitat per Diputació de Barcelona l’enllaç electrònic  
corresponent, l’Ens Local es compromet a publicar aquest enllaç a la seva seu electrònica, 
cap a la bústia de lliurament de factures del servei e.FACT, que garanteixi que qualsevol 
empresa proveïdora pugui enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic. 
 
3. Cost efectiu (punt 1.8) 
 
Aquesta actuació podrà ser sol·licitada per qualsevol Ens Local de la demarcació territorial 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de 
la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’Alcalde-
President. Per rebre aquesta actuació no serà requisit haver signat el present conveni. No 
obstant això, la Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les 
resultants de l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst en aquest 
conveni. Tanmateix, la Diputació en podrà fer ús als efectes del que preveu l’article 36.1.h) 
de la LRBRL. 
 
Aquesta actuació es prestarà amb els programaris instal·lats als servidors de la Diputació de 
Barcelona, no contemplant-se altres tipus d’instal·lació dels programaris en aquest cas. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

4. Estudis econòmics i financers (punt 1.9) 
 
Els informes d’anàlisi economicofinancers podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de 
la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona que hagi signat el present Conveni i 
tingui, al menys, cinc exercicis tancats en les bases de dades de la xarxa. 
 
No obstant això, queda limitat a una actuació per entitat i legislatura, llevat que existeixin 
raons de gestió extraordinàries, singulars o de gravetat que justifiquin una segona actuació. 
En qualsevol cas l’abast de l’actuació sempre es limita als cinc darrers exercicis liquidats i 
no  inclou els ens dependents. 
 
Els Plans de Viabilitat Econòmica podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de la 
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. En aquest cas l’abast de l’actuació 
sempre serà el grup municipal consolidable als efectes dels controls d’estabilitat, parteix del 
darrer exercici liquidat i comprèn l’exercici corrent més 1, 3 o 5 exercicis futurs. 
 
Per a aquestes actuacions s’obriran convocatòries anuals cada 1 d’octubre de l’any 
precedent fins a 30 de setembre de l’exercici corresponent. Les actuacions de cada 
convocatòria se centraran o partiran de l’exercici liquidat de l’any en que s’ha obert la 
convocatòria. 
 
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar una petició per via 
telemàtica de la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona, signada per 
l’Alcalde-President, en la convocatòria oberta en el moment de la petició. 
 
A la petició caldrà adjuntar l’informe de l’interventor que acompanya l’aprovació de liquidació 
de l’exercici base de la convocatòria. Cas de no deduir-se d’aquest informe la necessitat de 
l’actuació, caldrà acompanyar-lo, a més, d’un escrit signat pel titular de la intervenció 
motivant la necessitat de l’actuació sol·licitada. 
 
L’ordre d’actuació es regirà per la data de recepció de la mateixa i el compliment dels 
requeriments tècnics per la seva elaboració. Tanmateix, es podrà donar prioritat a les 
entitats amb una situació econòmica deteriorada. 
 
5. Elaboració d’inventaris (punt 1.10) 
 
Aquesta actuació queda circumscrita a Ajuntaments de fins a 5.000 habitants amb Conveni 
ASGEL aprovat que utilitzin el programari comptable en xarxa, i queda limitada a una sola 
actuació per entitat. 
 
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de 
la Plataforma Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona, signada per l’Alcalde-
President. 
 
La Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les resultants de 
l’actuació, el tractament adequat a la confidencialitat i la protecció de dades de caràcter 
personal previst en aquest conveni. 
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L’ordre d’actuació es regirà per la data de recepció d’aquesta i el compliment dels 
requeriments tècnics per a la seva elaboració. 
 
6. Formació i assessorament en matèria econòmica i financera (punt 1.11) 
 
Aquestes actuacions podran ser sol·licitades per qualsevol Ens Local de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona. 
 
El personal d’aquestes entitats interessat en les actuacions avantdites hauran d’efectuar la 
inscripció a les diferents actuacions que comprenen l’oferta formativa anual per mitjà de la 
plataforma GESTFORMA de la Diputació de Barcelona. 
 
7. Gestió d’usuaris dels programaris de l’ASGEL 
 
Per a la realització de les actuacions lligades a la utilització de programaris informàtics, la 
Diputació de Barcelona facilitarà els accessos necessaris a l’Ens Local al/s programari/s 
adient/s, que compren/en mòduls i funcionalitats específiques per a la realització de les 
tasques incloses en aquestes. 
 
Les peticions d’alta i modificació d’usuaris es realitzarà per l’aplicació de gestió d’usuaris  
SVUS, d’acord amb la regulació de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius de la Diputació de Barcelona. 
 
d) Obligacions inherents a la prestació dels serveis 
 
1. Correspon a l’Ens Local la introducció de les dades necessàries per la gestió adequada 

de cada àmbit, on rep l’assistència. 
 
2. Correspon a la Diputació de Barcelona l’assistència i assessorament en el tractament 

de les dades, assegurar la seva salvaguarda, coherència i facilitar els processos 
necessaris per al correcte tractament i obtenció dels estats necessaris per la gestió de 
l’Ens Local. 

 
3. Correspon a l’Ens Local la realització del tancament de l’exercici comptable. És 

responsabilitat de l’Ens Local la informació continguda al sistema en el moment del 
tancament, i que generarà els estats comptables anuals. Un cop realitzat el tancament, 
no es podran anul·lar ni modificar les dades que configuren els estats anuals. 

 
4. Correspon a la Diputació de Barcelona assegurar, especialment en el tancament, la 

coherència de dades i, per tant, la consistència dels estats anuals obtinguts. La 
Diputació de Barcelona, facilitarà a l’Ens Local, de forma prèvia a la realització del 
tancament, un estat resum de les dades econòmiques i financeres més rellevants per 
tal de facilitar-li la seva tasca. 

 
5. Si l’Ens Local procedeix a realitzar el tancament d’un exercici comptable sense previ 

avís als equips de suport de la Diputació de Barcelona, aquesta restarà alliberada de 
les obligacions expressades en el punt anterior. 

 
6. La Diputació de Barcelona realitzarà còpies de seguretat periòdiques de les bases de 
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dades per garantir-ne la integritat. La comesa d’aquestes còpies no podrà ser en cap 
moment una salvaguarda contra errors d’operatòria o d’enregistrament de les dades. 

 
7. A partir del 30 de setembre de cada exercici, es procedirà a renovar les bases de 

dades que estan a disposició de l’Ens Local, si aquest ha realitzat, abans d’aquesta 
data, el tancament de l’exercici anterior a l’any en curs. 

 
8. Quan l’Ens Local realitzi el tancament comptable d’un exercici amb data posterior al 30 

de setembre de l’any següent, la renovació de bases de dades es realitzarà a final de 
trimestre on ha realitzat el tancament. 

 
9. S’entén per renovació de bases de dades, la instal·lació de l’exercici “n+2” en la xarxa 

telemàtica, sent “n” el darrer exercici liquidat, per tal de poder elaborar el pressupost 
per part de l’Ens Local. 

 
10. La Diputació de Barcelona facilitarà a l’Ens Local, en la fase prèvia al tancament, la 

conciliació entre la comptabilitat i la informació continguda en les eines de suport a la 
gestió financera i al tractament comptable de l’inventari, si l’Ens Local ha optat per 
rebre suport en aquests àmbits. Quan això no sigui possible, per manca de 
col·laboració de l’Ens Local, la Diputació de Barcelona restarà facultada a retirar-li el 
suport i els accessos per via telemàtica als programaris d’aquests àmbits. 

 
11. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de decidir, en tot moment, quines són 

les millors eines i programaris a utilitzar per la realització de les diferents actuacions 
incloses en l’ASGEL, podent modificar-se o substituir-se qualsevol d’elles en tot 
moment, sense més limitació que la de facilitar formació adequada als usuaris, en el 
cas dels programaris que són d’accés per part del personal de l’Ens Local. 

 
12. La Diputació de Barcelona comunicarà anualment, de la forma que resulti escaient, 

l’oferta formativa de l’ASGEL, als efectes que els Ens Locals puguin fer una previsió de 
llurs recursos amb l’anticipació suficient. 

 
e) Modificacions del protocol 
 
Les modificacions del present protocol es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Senyalització vertical. Any 2022”, per un import total de 
199.018,69 € (Exp. núm. 2021/22915).- 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: 
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“Fets 
 
1. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta corporació i 

dins de l’objectiu de la millora de la seguretat viària, redacta el present projecte, que 
està dividit entre les dos demarcacions, i que es centra, majoritàriament, en vies 
locals ubicades en la Demarcació Occidental (3 carreteres del sector de Vilafranca i 
8 carreteres del sector de Manresa) i algunes carreteres del sector de Granollers, 
Demarcació Oriental, que representen un 30% aproximat del gruix del projecte (4 
carreteres), i està orientat a la substitució i reposició dels elements de senyalització 
vertical, així com, complementant les mancances de senyalització vertical de codi o 
orientació que puguin existir i que no s’adeqüin a la nova normativa vigent, i per tot 
això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte 
constructiu de Senyalització vertical. Any 2022. 

 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 164.478,26 €, IVA exclòs, i amb el 21% 

de l’IVA de 34.540,43 €, resulta tenir un pressupost total de 199.018,69 €. Així 
mateix, informem que no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta 
corporació. 

 
3. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 

30 de novembre de 2021, segons el qual és procedent aprovar el projecte 
esmentat, sense informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  

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

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

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

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

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

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

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

l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificat per Decrets de la 
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Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021, i núm. 
7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021, i núm. 11936/21, 
de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2 de novembre de 2021, i núm. 518/22, de 27 
de gener de 2022, publicat al BOPB de 31 de gener de 2022, quant a l’aprovació 
dels projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots 
els casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins 
el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple . 

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

ACORD 
 
Únic. APROVAR el Projecte de Senyalització vertical. Any 2022, amb un pressupost 
de cent seixanta-quatre mil quatre-cents setanta-vuit euros amb vint-i-sis cèntims 
(164.478,26 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import 34.540,43 €, resulta 
tenir un pressupost total de cent noranta-nou mil divuit euros amb seixanta-nou 
cèntims (199.018,69 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el 
mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona, i no ha estat previst en 
el pressupost de 2022 d’aquesta corporació.” 

 
Documents vinculats 
 
Projecte(74fcc838d3e26b69b060) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  David Domínguez i Ferrer (SIG)  30/11/2021, 19:17 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  24/01/2022, 14:00 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). 
Any 2022”, per un import total de 4.999.782,77 € (Exp. núm. 2021/23369).- 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. L’objecte d’aquest projecte és la reposició del paviment en les carreteres on es troba 
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totalment desgastat, amenaçant la desintegració del ferm, causat pel pas del temps, 
els factors climatològics adversos i l’efecte desgastador del rodament del trànsit. 
Segons el nivell de trànsit s’ha optat, bé per un tractament superficial o bé per una 
capa de rodament d’aglomerat, i per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el projecte constructiu “Renovació de capes 
de rodament a les vies adscrites als sectors de conservació de Granollers, Vic, 
Berga Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). Any 2022”. 
 
2. El dit projecte d’obres té un pressupost de 4.132.051,88 €, IVA exclòs, i amb el 21% 
de l’IVA de 867.730,89 €, resulta tenir un pressupost total de 4.999.782,77 €. Talment, 
conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que no ha estat previst en el 
pressupost de 2022 d’aquesta corporació.  
 
3. El dit projecte contempla que la classificació de les obres serà obligatòria per a 
poder participar en la licitació d’aquestes, i serà la següent, segons els lots a que es 
presentin (a un nombre màxim de dos lots): 
 

a) La classificació que es demana degut a la naturalesa i pressupost de les obres en el 
cas de presentar-se a un sol lot, és la següent: 

 
Grup G, Subgrup 4, Categoria 3 

 

b) La classificació que es demana degut a la naturalesa i pressupost de les obres en el 
cas de presentar-se a dos lots (indistintament), és la següent: 

 
Grup G, Subgrup 4, Categoria 4 

 
4. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 23 
de gener de 2022, entrat al Servei Jurídico-Administratiu en data 27 de gener de 2022, 
segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, sense informació pública 
per tractar-se d’obres de conservació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4.1 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
337/2010, de 19 de març. 
 
2. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
ambiental de projectes. 
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3. Aquest projecte no te informació pública, per tractar-se d’un projecte de 
conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600, de data 16 de desembre de 2019 (BOPB de 19 
de desembre de 2019) modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat 
al BOPB de 31 de maig de 2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16 de juliol de 2021, i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2 de 
novembre de 2021, i núm. 518/22, de 27 de gener de 2022, publicat al BOPB de 31 de 
gener de 2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan no estiguin 
previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent 
per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el Projecte de renovació de capes de rodament a les vies adscrites 
als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga Vilafranca, Martorell i Manresa (6 
lots). Any 2022, amb un pressupost de quatre milions cent trenta-dos mil cinquanta-un 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (4.132.051,88 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% de 
l’IVA, d’import 867.730,89 €, resulta tenir un pressupost total de quatre milions nou-
cents noranta-nou mil set-cents vuitanta-dos euros amb setanta-set cèntims 
(4.999.782,77 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el 
mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona i no ha estat previst en 
el pressupost de 2022 d’aquesta Corporació.”  
 
Documents vinculats 
 
Projecte(1b63442e92b043f19b7a) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Jordi Vilaseca Ferrarons  19/01/2022, 17:43 
Cap del Servei/Oficina  Francesc Xavier Pons Claret (SIG)  23/01/2022, 19:41 
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21.- 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 Polinyà relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la 
BV-1421, entre la cruïlla amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKI 0+000 
– PKF 1+155. TM de Polinyà” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-
1421, des del PK 0+000 fins el PK 1+155, per un import de 878.723,04 € (Exp. núm. 
2017/0008305).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. Actualment, la carretera BV-1421 (titularitat de la Diputació de Barcelona) és un 

tram de via en cul de sac, que uneix longitudinalment el centre urbà de Polinyà (PK 
0+000) amb la rotonda d’enllaç de la C-155 (PK 1+155). Tot i haver perdut la seva 
funció de carretera al ser un extrem de via que s’endinsa en la trama urbana de 
Polinyà sense més continuïtat en la xarxa local de carreteres, conserva encara les 
característiques formals d’una carretera convencional. 

 
2. La carretera discorre per tres entorns diferenciats amb diferents graus 

d’urbanització: 

 El primer tram (PK 0+000 – PK0+350), és troba en una trama urbana 
consolidada amb voreres en ambdós marges, i tots els serveis habituals d’un 
tram consolidat. 

 El segon tram (entre el PK 0+350 i el PK 0+800), és un tram rectilini que separa 
una trama urbana de baixa densitat, (amb dèficits d’urbanització respecte els 
itineraris de vianants), del barri del sector de Can Rovira, que se situa a una 
cota inferior de la travessera. 

 El tercer tram (entre el PK 0+800 i el PK 1+155), és un tram de traçat sinuós, 
periurbà, que enllaça la trama urbana de baixa densitat amb la rotonda d’enllaç 
amb la C-155.  

 
3. Tot i les diferències dels tres àmbits, la problemàtica que presenten a nivell de 

seguretat viària i accessibilitat, és coincident en tots ells: un excés de velocitat 
dels vehicles, problemes de permeabilitat transversal de la via per als vianants, i 
mancances a nivell d’accessibilitat per la falta de continuïtat dels itineraris de 
vianants. 

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

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic de referència amb un pressupost de 
878.723,04 (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 
 

5. L’objectiu de l’actuació és millorar les condicions de seguretat de vehicles i 
vianants, donar continuïtat als itineraris de vianants, millorar la permeabilitat 
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transversal de la via per connectar els barris, i alhora millorar la qualitat urbana de 
l’entorn. Un cop executades aquestes actuacions, el tram de via tindrà les 
condicions formals i d’ús adients, per plantejar el traspàs de la titularitat de la 
carretera de la Diputació cap a l’Ajuntament de Polinyà. 

 
6. Pel gran abast de l’àmbit d’estudi, s’han prioritzat les actuacions a escometre a la 

via, en funció de les condicions actuals de cada àmbit: 

 En el primer tram, les actuacions seran majoritàriament en superfície, amb la 
implantació de mesures de pacificació del trànsit, renovació de la capa de 
trànsit, renovació del col·lector per a la millora del drenatge de la carretera, a 
més de millorar alguns aspectes de senyalització i enllumenat. 

 En el segon tram, les actuacions tenen un major abast i es preveu donar 
continuïtat a l’itinerari de vianants amb la construcció d’una vorera pel marge 
dret, pacificar la via (mitjançant la implantació de tres plataformes reductores de 
velocitat elevades en els punts més estrets de la calçada), eixamplar la calçada 
en els punts més estrets per millorar la seguretat de vehicles i vianants; millorar 
la permeabilitat transversal amb la implantació de nous passos de vianants, i 
millorar les condicions d’urbanització actuals amb un nou enllumenat, la 
plantació d’arbrat, i la renovació de part de les xarxes de serveis existents. 

 En el tercer tram, el nivell d’intervenció serà també superficial, i les actuacions 
aniran dirigides a alertar al conductor que arriba a un entorn urbà amb 
presència de vianants, i s’implantaran elements reductors de velocitat i alerta, 
per moderar la seva velocitat. 
 

7. 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. 

 
8. 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). 

 
9. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Polinyà considerant que les obres 

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

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

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

 
12. Es valora l’import de l’actuació en un total de 878.723,04 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 585.188,42 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 

 87.778,26 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 
del pressupost de l’exercici 2022. 

 497.410,16 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 
del pressupost de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 

La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Polinyà per un import de 
293.534,62 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals: 

 

 44.030,19 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 
del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022.  

 249.504,43 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.  

 
13. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Polinyà ha de cofinançar la 

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

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

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

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

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
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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, núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021, i núm. 518/22, de 27 de 
gener de 2022, publicat al BOPB de 31.01.2022.  

 
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 
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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 Polinyà relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu “MILLORA DE LA BV-1421, ENTRE LA CRUÏLLA AMB LA RIERA I LA 
ROTONDA D’ENLLAÇ AMB LA C-155 (PKI 0+000 – PKF 1+155. TM DE POLINYÀ”, 

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 POLINYÀ RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA DE LA BV-1421, ENTRE LA 

CRUÏLLA AMB LA RIERA I LA ROTONDA D’ENLLAÇ AMB LA C-155 (PKI 0+000 – PKF 
1+155. TM DE POLINYÀ” I TRASPÀS DE TITULARITAT D’UN TRAM DE LA CARRETERA 

BV-1421, DES DEL PK 0+000 FINS EL PK 1+155. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núms. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 
de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB 
de 2.11.2021, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals, 
Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de 
Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE POLINYÀ representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament,  
Sr. Javier Silva Pérez i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Bernat Calvo Català. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, la carretera BV-1421 (titularitat de la Diputació de Barcelona) és un tram de 

via en cul de sac, que uneix longitudinalment el centre urbà de Polinyà (PK 0+000) amb 
la rotonda d’enllaç de la C-155 (PK 1+155). Tot i haver perdut la seva funció de carretera 
al ser un extrem de via que s’endinsa en la trama urbana de Polinyà sense més 
continuïtat en la xarxa local de carreteres, conserva encara les característiques formals 
d’una carretera convencional. 
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2. La carretera discorre per tres entorns diferenciats amb diferents graus d’urbanització: 
─ El primer tram (PK 0+000 – PK0+350), és troba en una trama urbana consolidada 

amb voreres en ambdós marges, i tots els serveis habituals d’un tram consolidat. 
─ El segon tram (entre el PK 0+350 i el PK 0+800), és un tram rectilini que separa una 

trama urbana de baixa densitat, (amb dèficits d’urbanització respecte els itineraris 
de vianants), del barri del sector de Can Rovira, que se situa a una cota inferior de 
la travessera. 

─ El tercer tram (entre el PK 0+800 i el PK 1+155), és un tram de traçat sinuós, 
periurbà, que enllaça la trama urbana de baixa densitat amb la rotonda d’enllaç amb 
la C-155.  

 
3. Tot i les diferències dels tres àmbits, la problemàtica que presenten a nivell de 

seguretat viària i accessibilitat, és coincident en tots ells: un excés de velocitat dels 
vehicles, problemes de permeabilitat transversal de la via per als vianants, i mancances 
a nivell d’accessibilitat per la falta de continuïtat dels itineraris de vianants. 
 

4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic de referència amb un pressupost de 878.723,04 (IVA inclòs) i 
l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 
 

5. L’objectiu de l’actuació és millorar les condicions de seguretat de vehicles i vianants, 
donar continuïtat als itineraris de vianants, millorar la permeabilitat transversal de la via 
per connectar els barris, i alhora millorar la qualitat urbana de l’entorn. Un cop 
executades aquestes actuacions, el tram de via tindrà les condicions formals i d’ús 
adients, per plantejar el traspàs de la titularitat de la carretera de la Diputació cap a 
l’Ajuntament de Polinyà. 

 
6. Pel gran abast de l’àmbit d’estudi, s’han prioritzat les actuacions a escometre a la via, 

en funció de les condicions actuals de cada àmbit: 
─ En el primer tram, les actuacions seran majoritàriament en superfície, amb la 

implantació de mesures de pacificació del trànsit, renovació de la capa de trànsit, 
renovació del col·lector per a la millora del drenatge de la carretera, a més de 
millorar alguns aspectes de senyalització i enllumenat. 

─ En el segon tram, les actuacions tenen un major abast i es preveu donar continuïtat 
a l’itinerari de vianants amb la construcció d’una vorera pel marge dret, pacificar la 
via (mitjançant la implantació de tres plataformes reductores de velocitat elevades 
en els punts més estrets de la calçada), eixamplar la calçada en els punts més 
estrets per millorar la seguretat de vehicles i vianants; millorar la permeabilitat 
transversal amb la implantació de nous passos de vianants, i  millorar les condicions 
d’urbanització actuals amb un nou enllumenat, la plantació d’arbrat, i la renovació de 
part de les xarxes de serveis existents. 

─ En el tercer tram, el nivell d’intervenció serà també superficial, i les actuacions 
aniran dirigides a alertar al conductor de que arriba a un entorn urbà amb presència 
de vianants, i s’implantaran elements reductors de velocitat i alerta, per moderar la 
seva velocitat. 

 
7. 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 
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objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

 
8. 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). 
 

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

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

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Polinyà, en ordre a l’execució per part de la 
Diputació de les obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la cruïlla amb 
la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 – PKf 1+155. TM de Polinyà”, la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució, i així com el traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-1421, des del PK 
0+000 fins el PK 1+155. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 878.723,04 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Polinyà. 
 
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 “Millora de la BV-1421, entre la cruïlla 

amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 – PKf 1+155. TM de 
Polinyà”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un 
import total de 878.723,04 EUR (IVA inclòs), dels quals 585.188,42 EUR corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació de Barcelona, dels quals: 
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 87.778,26 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost de l’exercici 2022. 

 497.410,16 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost de l’exercici 2023 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Polinyà per un import de 
293.534,62 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, dels quals: 
 

 44.030,19 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022  

 249.504,43 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 Polinyà 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 Polinyà, 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. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació.  
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles fins a la formalització del traspàs corresponent, a partir de la qual 
aquesta responsabilitat correspondrà a l’Ajuntament de Polinyà. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Polinyà 
 
L’Ajuntament de Polinyà designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’aportació màxima de l’Ajuntament de Polinyà és de 293.534,62 EUR corresponent al cost 
de l’actuació inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament de Polinyà 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 
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d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació.  
 
L’Ajuntament de Polinyà, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el 
traspàs del tram de travessera de la carretera BV-1421 entre el PK 0+000 i el PK 1+155. 
 
Una vegada finalitzades les obres, la Diputació de Barcelona acordarà mitjançant l’òrgan 
corresponent, el traspàs del tram. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament de Polinyà 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, 
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d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un 
representant tècnic de l’Ajuntament de Polinyà. 
 
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. 
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Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala  
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Polinyà: Javier Silva Pérez, Alcalde-president de l’Ajuntament; 
Bernat Calvo Català, 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 Polinyà 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.”  

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar la 
inadmissibilitat per extemporaneïtat de les al·legacions presentades i 
desestimar-les en relació al projecte constructiu “Reurbanització de la 
travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues” 
(Exp. núm. 2018/10561).- 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 
 
En virtut de l’Acord núm. 491 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 29 de juliol de 2021, es va aprovar inicialment el projecte constructiu 
“Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 
10+110. TM Begues”, amb l’objectiu de definir tècnicament i econòmicament les 
obres necessàries per a la reurbanització de la travessera de Begues, antiga carretera 
BV-2041, denominada Avinguda Torres Vilaró, entre el PK 8+245 i el PK 10+110, 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del 
Projecte constructiu.  
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Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’un milió vuit-cents 
vint-i-un mil cinc-cents noranta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (1.821.595,26 
EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (382.535,00 EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 2.204.130,26 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així 
mateix, no ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta Corporació. 

 
Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte emès per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament general de la Llei de 
Contractes de les administracions públiques. 
 
Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010 de 19 de març. 
 
Que el projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental per no 
estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 
Que es va procedir a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat 
projecte d’obres, mitjançant la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 3 d’agost de 
2021 així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació.  
 
Que en compliment de l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i en virtut de l’Acord 491/21 dictat 
en data 29 de juliol de 2021, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
resta aprovat definitivament el Projecte constructiu “Reurbanització de la travessera 
BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues”, en no haver 
estat formulades reclamacions o al·legacions dins del termini d’informació pública, el 
qual va acabar el dia 15 de setembre de 2021. 
 
Que es va procedir a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat 
projecte d’obres, mitjançant la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 28 de setembre 
de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de data 1 d’octubre de 
2021 així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació.  
 
Que finalitzat el període d’informació pública interposen al·legacions al respecte el 
Centre d’estudis Begatans i el Grup Municipal Begues en comú. Tot i ser extemporània 
la seva presentació i subsidiàriament i en atenció a les entitats que presenten 
aquestes al·legacions o reclamacions es dona resposta a les mateixes. L’oficina 
tècnica promotora del projecte emet informe amb el següent tenor literal:  
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.../... 
 
- Centre d’estudis Begatans: 

 
1) Punt Primer: respecte la petició de “desplaçar connexió/incorporació dels vehicles a la 

variant, després de que surten de la gasolinera i del carrer de la Rectoria, al davant de 
l’entroncament amb el carrer de la Rectoria, fent allà el pas de vianants per travessar-la i 
accedir al camí de les Planes.” 

 
Resposta: l’enllaç que es proposa des de la BV-2041, quedaria fora de l’àmbit de 
projecte i alhora implicaria actuar sobre la C-535, que és de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, per tant fora de l’àmbit competencial de la Diputació de Barcelona. 

 
Per tant, no s’accepta la petició. 

 
2) Punt Segon: respecte la petició de “deixar lliure la recta dels Plàtans per a vianants i 

ciclistes exclusivament fins a la rotonda de cal Viudo, i adequar la connexió amb el camí 
ral a l’alçada de la Creu del Joncar sense afectar a les antigues roderes existents 
gravades a la roca mare ja esmentades al PGOU. Reposar els plàtans perduts en tota la 
recta (...). Proposem també que s’arrenqui tot l’asfalt d’aquest tram i que es faci un 
paviment de terra compactat, i que la separació entre el carril bici i el de vianants sigui 
molt poc aparent per no afectar l’estètica i la bellesa del tram.” 
 
Resposta:  
 
La decisió de mantenir el trànsit en la recta dels Plàtans (BV-2041), ha estat decisió 
municipal, per permetre l’accés al barri de la Rectoria i la sortida dels vehicles de la 
benzinera. Atès que està previst mantenir el trànsit de vehicles en aquesta via, s’ha 
considerat, que mantenir un paviment d’asfalt per l’espai destinat al pas de vehicles, és 
adequat per les seves prestacions tècniques respecte les condicions de trànsit 
considerades. 
 
Degut a que la recta del plataners forma part d’un sector de desenvolupament (“SUP9 - 
La Rectoria”), sense previsió de desenvolupament a curt termini, a decisió de 
l’Ajuntament, la proposta de projecte en aquest tram, s’ha fonamentat en no afectar 
finques de titularitat privada i en preservar els plàtans existents. Per això la proposta de 
projecte per a aquest tram, s’ha plantejat únicament comptant amb l’espai disponible de 
la calçada actual i en l’espai de domini públic entre la calçada i els plataners, i/o entre la 
calçada i les finques existents. 

 
Per tant, no s’accepta la petició. 
 
3) Punt Tercer:  respecte les següents peticions exposades en els apartats a) i b), citant 

textualment: 
 

 “Connectar els carrils de ciclistes i vianants entre la Creu del Joncar i el carrer del 
Pare Manyanet (tram 2.2.).  
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 “Proposta d’allargar el sentit de circulació unidireccional (direcció Gavà) de tota l’av. 
Torres Vilaró, des de l’entroncament amb el carrer Pare Manyanet i la rotonda de Cal 
Viudo.” 

 “En cas de mantenir la bidireccionalitat també proposem, que es millori el radi de la 
connexió a la rotonda per a fer-la més segura. El projecte inicial del 2002 tenia un radi 
més regular i segur” 

 
Resposta:  
 
El projecte ja preveu la connexió dels itineraris de vianants i ciclistes en el tram entre la 
cruïlla amb el carrer del Pare Manyanet i la rotonda de la Creu d’en Joncar. El nou 
itinerari per l’avinguda Vilaró, a l’alçada de la cruïlla del Pare Manyanet, es connecta pel 
sud (passant pel vial auxiliar davant dels habitatges unifamiliars), fins a connectar amb 
l’itinerari existent, on a l’alçada de la parada d’autobús actual, creuant la via, enllaça amb 
l’itinerari existent per nord.  
 
A l’alçada de la rotonda de la Creu d’en Joncar, el projecte també preveu la connexió 
dels itineraris existents amb el nou itinerari de la recta dels Plataners (BV-2041). 
 
La decisió de mantenir la bidireccionalitat  de la BV-2041 entre la cruïlla amb el carrer del 
Pare Manyanet i la rotonda de la Creu d’en Joncar, ha estat una decisió municipal, 
basada en la diagnosi i proposta del Pla de Mobilitat urbana sostenible del municipi de 
Begues, de l’any 2019, i a les dinàmiques i necessitats de mobilitat plantejades per 
l’Ajuntament. 
 
Respecte la sol·licitud de millora del radi actual de connexió a la rotonda, segons diuen 
en l’escrit, per fer-la més segura i perquè difereix lleugerament dels plànols del projecte 
inicial, sols dir que són habituals els ajustos de replanteig entre els plànols de projecte i 
l’execució de les obres, i que en tot cas, si hi havia alguna discrepància o observació a 
aquest respecte, s’hagués hagut de fer en el moment de la construcció de la variant  
C-535. Alhora, cal dir, que aquesta apreciació que s’exposa de que el radi de projecte 
era més “regular i segur”, s’entén com una valoració personal, i no en una justificació 
tècnica degudament raonada. Segons les dades oficials del Servei Català de Trànsit del 
període 2015 – 2019, en el punt d’accés de la rotonda que es comenta, no consten 
accidents. 
 
Per tant, no s’accepta la petició. 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, la delimitació de l’àmbit i el nivell d’intervenció i 
abast de cada una de les actuacions plantejades en cada tram, s’ha fet en base a les 
prioritats fixades per l’Ajuntament, i a la voluntat d’optimització dels recursos econòmics 
disponibles. Tot i això, algunes de les observacions/propostes que es comenten en les 
al·legacions (plantació de més arbrat, connexions fora de l’àmbit de la travessera,...) 
podrien ser estudiades/valorades en un altre escenari, de  temps i recursos, si a nivell 
municipal es considera adient, ja que no són incompatibles amb la solució proposada en 
projecte.            
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- Grup municipal Begues en Comú 
 

1) Punt 1r: sobre Transparència, publicitat i participació: El grup municipal Begues en Comú 
considera que s’hauria de tornar a posar a exposició pública el projecte, ja que 
consideren que l’Ajuntament no li ha donat suficient publicitat al projecte, i que no s’ha 
pogut consultar el projecte des del taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini 
d’exposició pública. 

 
Resposta: Cal recordar que per afirmar si es va produir indefensió real i efectiva han de 
valorar-se circumstàncies singulars inclosa la possibilitat de defensa que hagi 
proporcionat el propi procediment administratiu en què s’hagi omès alguns principis. És a 
dir, la possibilita d’admissió a tràmit del recurs administratiu corresponent o recurs 
jurisdiccional. Cal afegir que segons doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, les 
situacions d’indefensió no naixen de la simple infracció de les normes procedimentals 
sinó quan la vulneració de les normes processal comporta la privació de drets de defensa 
amb perjudici real i efectiu pels interessats afectats, i talment, la part recurrent ha pogut 
esgrimir quantes raons de fons a tingut per convenient mitjançant la presentació 
d’al·legacions. 

 
2) Punt 2. Sobre el Planejament: Es demana aclariment sobre la responsabilitat de 

promotors i/o propietaris dels sectors “SUNP1” i el “SUP9 - La Rectoria”, i de les Unitats 
d’actuació de Can Amell i Porta de Llevant, respecte les possibles obligacions 
urbanístiques sobre la proposta de projecte. 
 
Resposta: 
 
La gestió urbanística és de competència municipal. Segons ens han informat des del 
Serveis tècnics municipals, la seva previsió respecte aquest punt, és que, atès que no 
hi ha cap previsió a curt ni mig termini de desenvolupament de tots aquests 
sectors, ni estan constituïdes les corresponents juntes de compensació, un cop 
finalitzades les obres, se li demanarà informe a la direcció d’obres de la valoració 
econòmica de les actuacions realitzades just en els àmbits de desenvolupament 
assenyalats, per a repercutir-los quan escaigui. 

 
3) Punt 3. Sobre el projecte tècnic: 

 

3.1. Recollida de les aigües pluvials: es demana que es respectin les sortides de les 
antigues aigües pluvials per evitar problemes de saturació. 
 
Resposta: el projecte preveu la renovació de la xarxa de pluvials de l’àmbit d’actuació. 
Revolt que enllaça amb la rotonda de Cal Vidu no es modifica: 

 
Resposta: no era objecte del projecte modificar el traçat d’aquest tram de la carretera. 
Tot i això, les intervencions que planteja el projecte en aquest tram concret, van dirigides 
a la pacificació del trànsit, amb la implantació d’elements reductors de velocitat. 

 

3.2. Aparcament davant Ajuntament: s’exposa que no s’entén el manteniment de places 
d’aparcament en el tram entre l’Ajuntament i el carrer del Bosc. 
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Resposta: en el tram entre l’Ajuntament i el carrer del Bosc, el projecte preveu una secció 
amb plataforma única de les mateixes característiques que el tram del carrer Major per 
coherència formal. Seguint la dinàmica actual del tram del carrer Major, no s’ha habilitat 
un carril d’aparcament específic, si no que la secció proposada, permetria que un 
determinat moment un vehicle pogués aturar-se i desencotxar sense interrompre el pas. 
 
En cas que no es faci un ús adient d’aquest espai, serà competència municipal, establir o 
prendre mesures al respecte, però la solució formal de la secció plantejada continua 
essent vàlida, tant si es permet aparcar com si no. 
 
Per tant, una possible variació de l’ús d’aquest espai, no implica la modificació del 
projecte. 

 

3.3. Sobre l’Estudi de Mobilitat urbana sostenible: s’exposa que no es té constància de 
la publicació d’aquest document a la web municipal i se sol·licita   que es publiqui. 

 
Resposta: queda a càrrec de l’Ajuntament la resolució d’aquest punt. 

.../... 

 
Que havent quedat resoltes les al·legacions presentades, i en base als arguments 
exposats es considera procedent que s’adoptin els acords corresponents.  
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques quant al concepte d’interessat en 
el procediment administratiu. 
 
En virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 53 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en quant a l’obligació de resoldre.  
  
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i 56 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de notificar 
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats.  
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
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2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, i pel Decret 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2 de 
novembre de 2021. i núm. 518/22, de 27 de gener de 2022, publicat al BOPB de 31 de 
gener de 2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa d’aplicació aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- DECLARAR LA INADMISSIBILITAT per extemporànies de les al·legacions 
interposades contra el projecte constructiu “Reurbanització de la travessera BV-
2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues”, d’acord amb la 
fonamentació que figura a la part expositiva del present dictamen. 
 
Segon.- DESESTIMAR les al·legacions interposades d’acord amb la fonamentació 
que figura a la part expositiva del present dictamen.  

 
Tercer.- NOTIFICAR el contingut dels presents acords als interessats.”  
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1”, per un 
import total de 2.684.457,43 €; sent  el pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 2.620.502,77 €, IVA exclòs (2.218.559,86 € pressupost 
d’execució, més 401.942,91 € del cost de les expropiacions) (Exp. núm. 
2021/23295).- 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. El principal objectiu del present projecte és definir les actuacions necessàries per 

executar un camí continu i proper al riu Anoia, d’ús preferentment peatonal (o amb 
mitjans no motoritzats) connectat amb els principals camins i nuclis urbans de la 
conca d’Òdena i coherent amb l’entorn pel qual discorre. Aquest camí formarà part 
del Projecte vies Blaves Barcelona, una iniciativa promoguda per la Diputació de 
Barcelona, amb l’objectiu de desenvolupar una xarxa d’itineraris propers al riu 
Llobregat i als seus afluents principals (el Cardener i l’Anoia), accessibles a peu i en 
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bicicleta. El present projecte, concretament, defineix les actuacions a dur a terme en 
el tram del riu Anoia, entre Jorba i la Pobla de Claramunt, els qual s’ha designat 
com la Fase 1 de la Via Blava Anoia. 
 
El projecte també defineix altres actuacions per a la recuperació i millora dels 
habitats de ribera i del conjunt de l’espai fluvial, i preveu els elements necessaris 
per garantir-ne l’ús públic i per divulgar-ne els seus valors ambientals, paisatgístics i 
patrimonials. Aquestes actuacions, en definitiva, contribuiran a millorar la qualitat 
ambiental i paisatgística de l’espai fluvial, tot potenciant-ne un ús compatible amb la 
seva conservació. 
 
El present projecte desenvolupa les determinacions del Pla director urbanístic 
(PDU) Vies Blaves Barcelona i defineix les actuacions necessàries per a la 
construcció de la via Blava en els sòls d’execució compresos en la franja de 10 
metres que el PDU qualifica com a Sistema viari Via Blava amb la clau SX vb. Així 
mateix s’identifiquen les finques i superfícies afectades per aquesta franja a 
expropiar. 
 
En l’annex 10 del present projecte es valoren els béns i serveis que poden resultar 
afectats per l’execució de les actuacions del projecte. L’àmbit del projecte afecta els 
terrenys dels termes municipals de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, 
Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt. En conjunt, l’àmbit del projecte inclou un 
recorregut d’uns 19 Km al llarg del riu Anoia. 
 
Respecte a les expropiacions de terrenys, les superfícies d’afecció considerades es 
recullen en el plànol 9 (Béns i serveis afectats). També s’han considerat les 
superfícies d’ocupació temporal. Els costos derivats de l’afecció temporal i/o 
permanent de titularitat privada són objecte de valoració en el projecte de taxació 
conjunta corresponent tot i que en el present projecte es fa una valoració 
aproximada per tal que el promotor de les obres en tingui una estimació econòmica, 
no obstant, la gestió de les expropiacions i la valoració final de les mateixes es durà 
a terme per l’Incasol, que serà l’administració actuant, en virtut del conveni signat 
amb la Diputació de Barcelona en data 1 de desembre de 2021. 

 
Aquest projecte està parcialment finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament 
(UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el 
requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del 
pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Fons NEXT GENERATION). 

 
2 Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de 

2.218.559,86 EUR, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA de 465.897,57 EUR, 
resulta tenir un pressupost total de 2.684.457,43 EUR. Així mateix, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 2.620.502,77 EUR, IVA exclòs. Talment, 
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conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que no ha estat previst en 
el pressupost de 2022 d’aquesta Corporació.  

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per la Gerència 

d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic Local, d’acord 
amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en 
endavant ROAS), en quant al Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 

 
4. Vist l’informe del Gerent de serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i 

Patrimoni Arquitectònic Local, de data 8 de febrer de 2022, amb relació a l’estat 
d’execució del projecte vies blaves Barcelona i l’aprovació del projecte via blava 
Anoia, Fase 1, pel qual s’informa entre d’altres qüestions que el Projecte Via Blava 
Anoia Fase 1, iniciat per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) i ajustat per la Diputació de Barcelona al Pla director urbanístic, tant bon 
punt s’executi, permetrà posar en ús un tram que respon a una naturalesa 
geogràfica concreta i molt diferent respecte a la de la part baixa del riu Anoia, que 
és la que avarca la zona geogràfica coneguda com a Conca d’Òdena. L’orografia 
del riu Anoia que discorre aigües avall de la Pobla de Claramunt discorre per una 
realitat formada per diversos congostos en primer lloc i per meandres en la zona 
més propera a la desembocadura al riu Llobregat que la fan tècnicament complexa i 
distinta respecte la part alta del riu Anoia que comença amb l’aiguabarreig de la 
riera de Montmaneu, la riera d’Argençola i la riera Gran al municipi de Jorba. Al 
nucli urbà de Jorba, que és on s’inicia el recorregut de la Via Blava Anoia, té la 
primera porta d’accés d’aquest tram. Jorba és un important nus històric de 
comunicacions on al peu de la carretera A2 s’ajunta amb el camí de Sant Jaume, el 
camí ral d’accés a l’alta Segarra i disposa d’una infraestructura per fer de porta. 
Històricament havia estat, a través del seu castell, la porta septentrional de la zona 
més plana de la Conca d’Òdena, que finalitza a la Pobla de Claramunt, també 
termenat pel seu castell com a extrem més meridional de l’antiga conca lacustre 
que actualment té per capital Igualada. La Pobla de Claramunt suposa la unió amb 
un riu Anoia que discorre de manera diferent al de la Conca, i les seves 
comunicacions a través del ferrocarrils i la unió històrica amb el Penedès, suposa 
un altre inici-final del tram. Per la posada en ús d’aquest tram, cal també la 
implementació d’una infraestructura que contempla el projecte per la gestió i la 
utilització de la via i que està inclosa en el projecte presentat en el “Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia” del Gobierno de España (“Next 
Generation”), que l’ha subvencionat en més de 4,5 milions d’euros dels fons 
europeus. Aquesta infraestructura està dotada de sistemes de senyalització, punts 
identificatius, xarxa d’avisos de perills connectats amb els serveis d’emergència, i 
també d’elements de suport per al desenvolupament turístic. 

 
5. Així mateix al març de 2019 es va aprovar inicialment el PDU. Malgrat els esforços 

per consensuar un traçat comú entre les diferents administracions implicades, 
finalment es van haver de modificar alguns dels trams dels traçats indicatius definits 
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en el document d’Avanç per adequar-los a les exigències mediambientals, de 
mobilitat i de seguretat vigents. Tot i així, el Pla aprovat inicialment copsava la 
diversitat de realitats territorials existents i prenia en consideració, en la mesura del 
possible, les expectatives manifestades pels ajuntaments implicats en la seva 
redacció. 

 
Un altre canvi substancial, i que afectaria directament a l’execució del projecte 
global, era la incorporació de la Diputació de Barcelona com a possible titular de les 
futures vies. En aquest sentit, atès que seria la Generalitat de Catalunya, en tant 
que administració amb potestat expropiatòria, qui formulés i tramités les 
expropiacions forçoses per causa d’utilitat pública que procedien en l’execució del 
Pla i, a la vegada, qui designés el beneficiari definitiu de les mateixes, s’emplaçava 
a l’aprovació definitiva del Pla per conèixer l’abast i implicacions d’aquests 
preceptes.  
 
Amb tot, la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar definitivament el Pla 
Director Urbanístic de les Vies Blaves Barcelona el 24 juliol de 2020, quan encara 
no havia finalitzat la redacció dels projectes constructius de la Via Blava Anoia fase 
2 i Via Blava Cardener i la redacció del projecte constructiu de la Via Blava del 
Llobregat estava per licitar, essent el projecte de la Via Blava Anoia fase 1 l’únic 
que, havent d’ajustar prèviament l’annex d’expropiacions per adaptar-lo al PDU 
definitiu, es podia sotmetre a avaluació ambiental i posteriorment a licitació.  

 
6.  Actualment els projectes constructius de les Vies Blaves Anoia fase 2 i Cardener 

han estat esmenats per ajustar-los als preceptes mediambientals recollits pel PDU 
aprovat definitivament i s’espera la resolució favorable a la sol·licitud d’avaluació 
d’impacte ambiental simplificada presentada l’octubre i novembre de 2020. En 
quant al Llobregat, s’ha decretat l’aixecament de la suspensió del termini d’execució 
del contracte. 

 
Per tant, cal destacar que en l’actual Pla d’actuació de Mandat 2020-2023, el 
“Projecte Vies Blaves Barcelona” ha estat incorporat com el projecte transformador 
número 13 per tal que “totes les persones puguin gaudir d'una vida pròspera i de fer 
possible que el progrés econòmic, social i tecnològic estigui en harmonia amb el 
medi natural. La Diputació de Barcelona vol promoure els pobles i ciutats un 
desenvolupament econòmic més intel·ligent, més sostenible ambientalment i més 
integrador socialment, mitjançant accions que modernitzin el teixit productiu, el 
sector turístic i el comerç urbà de proximitat, i de polítiques que promoguin entorns 
favorables a la innovació, l'ocupabilitat de les persones, l'emprenedoria i l'economia 
social.” 
 
En aquest context, el projecte Vies Blaves Barcelona, Anoia Fase 1, s’ha presentat 
a la convocatòria d’ajuts del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” 
del Gobierno de España (“Next Generation”), i s’ha dotat en 4,5 milions d’euros que 
s’han d’executar en un 75% el darrer trimestre de 2024. 
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També cal destacar que el projecte Vies Blaves Barcelona, reforça l’aposta de la 
Corporació amb el seu compromís amb els 16 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’agenda 2030. 

 
7. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 

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

 
8. Que el projecte ha estat sotmès al procediment d’avaluació d’impacte ambiental 

d’acord amb el previst en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació d’impacte 
ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 

9. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 

10. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 

11. Que es competent la Junta de Govern per a l’aprovació inicial del projecte, d’acord 
amb l'apartat 3.1.d) sobre les competències de la Junta de Govern, en l’exercici de 
les competències delegades pel Ple, 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, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al 
BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 
de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 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 núm. 518/22, de 27 de gener de 2022, publicat al BOPB de 
31 de gener de 2022, ja que el projecte no està previst en el pressupost 2022. 

 

Fonaments de dret 
 

1. En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions 
públiques. 

 
2. En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
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3. En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap 
reclamació en el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 

 
4. En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 

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

 
5. En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 

de Contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 

 
6. En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 

l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 

 
7. En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 

Procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti 
les resolucions i els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i 
interessos dels quals siguin afectats.  

 
8. En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 

Procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes 
administratius han de ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes 
reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic 
apreciades per l’òrgan competent. 

 
9. Atès l'apartat 3.1.d) sobre les competències de la Junta de Govern, en l’exercici de 

les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 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, publicat en el BOPB de data 19 de 
desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 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 núm. 518/22, de 27 de gener de 2022, publicat al 
BOPB de 31 de gener de 2022, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, 
quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els casos en què legalment el 
Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
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En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu d’urbanització de la Via Blava 
de l’Anoia. Fase 1, amb un pressupost de 2.218.559,86 EUR, IVA exclòs, que aplicant 
el 21% de l’IVA de 465.897,57 EUR, resulta tenir un pressupost total de 2.684.457,43 
EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, el pressupost per a coneixement 
de l’Administració és de 2.620.502,77 EUR, IVA exclòs i no ha estat previst en el 
pressupost de 2022 d’aquesta corporació.  
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis dels 
ajuntaments corresponents, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la Corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR els present acords als ajuntaments de Jorba, Santa Margarida de 
Montbui, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, Aigües Ter del 
Llobregat, Agencia Catalana de l’Aigua, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya (Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana), Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Territori i Sostenibilitat) i Institut Català del Sòl, com a organismes 
afectats.”  
 
Documents vinculats 
 
Projecte(0555c6e0dc0a60860576) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 PERE MASSO SUAZ / num:53031-1 20/01/2022, 18:15 
Tècnic/a del Servei Promotor  Josep Calduch Gassó (TCAT)  21/01/2022, 10:31 
Responsable directiu Servei Promotor Joan Closa Pujabet (SIG)  21/01/2022, 10:33 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i, autoritzar i disposar la despesa de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 202020205120011653 destinades a les activitats 
forestals, les agrícoles ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels 
habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, 
cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-
estalvi energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la 
Diputació de Barcelona, exercicis 2020-2021. Promoguda per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals (Exp. núm. 2019/18750).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Atès que per acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 2020 es va aprovar 
la convocatòria 202020205120011653 de concessió de subvencions a les explotacions 
forestals, empreses agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, habitatges i 
rehabilitació del patrimoni arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i entitats 
culturals, per activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals al 2020-2021.  
 
Atès que posteriorment, en sessió de data 12 de desembre de 2020 la Junta de 
Govern va aprovar la resolució d’aquesta convocatòria, d’acord amb la proposta 
formulada per l’òrgan col·legiat. 
 
Entre les subvencions atorgades es va concedir subvenció a les sol·licituds 
presentades pels beneficiaris següents:  
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

EC SLI G62760020 CLUB EXCURSIONISTA TEIA Activitats esportives Litoral 800,00 

 
EAR 

MSY XXX Treballs recuperació parcel.la 767,09 

EAR GRF XXX Vallat vinyes 767,09 

EF MSY G58642935 
FUND. LA CASA DE L'AIRE 
ROGER 

Eliminació esp. invasores 767,09 

EF MSY  XXX Rec. feixes i marges 457,46 

EF MSY B64321995 RIERA GODORI SL Estassada i poda 613,67 

EF SLI  XXX Desbrossar, neteja marges 657,50 

ES FOIX B61555785 
INMOBILIARIA FERRER DE 
CUBELLES 

Carta europea turisme sostenible 63,91 

ES MSY B61348272 CARPE VITAM SL Carta europea turisme sostenible 32,88 

ES MSY A08838369 EMBOTITS SALGOT SA Carta europea turisme sostenible 881,02 

ES MSY B62787684 
RECERQUES I 
DESENVOLUPAMENT EM 

Carta europea turisme sostenible 27,85 

ES GRF  XXX Carta europea turisme sostenible 986,26 

ES GRF B66468646 JALLUCA SL Carta europea turisme sostenible 63,91 

ES GRF B62318498 MIR POUS GIRONA SL Carta europea turisme sostenible 63,91 

ES GRF  XXX Carta europea turisme sostenible 63,91 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

EAR FOIX J64856891 
MALLOFRE BESER 
VITICULTORS SCP 

Compra tractor 436,62 

BIO MSY  XXX 
inst. fotovoltaica de nova 
implantació  

668,45 

BIO MSY  XXX 
Inst. solar fotovoltaica a Can 
Cervera  

1.590,34 

BIO MSY B65282261 
LA FADA DE VALLFORNERS 
SL 

Caldera aerotermia per calefacció  1.590,34 

BIO MSY  XXX renovació bateries can plans msy 789,50 

BIO MSY  XXX 
ampl. camp fotovoltaic i renov. 
sist. bateria msy 

1.590,34 

BIO GRF 
 

 
 

XXX inst. tèrmica amb biomassa grf 776,68 

BIO SLI  XXX canvi dels tancaments de fusta  1.081,99 

BIO SLL B59125997 EL PUIG DE LA BALMA SL inst. caldera biomassa  1.513,08 

ES MSY J58501305 DISSOL SCP Insta. elèctrica 887,63 

ES MSY F65192593 
FEM ECOLOGIA DE MUNTANYA 
AL POLELL 
 

Obres El Polell 986,26 

                                                                 TOTAL                                18.924,78 € 
 
Atès que les justificacions de les subvencions relacionades, amb aportació de 
justificants de despesa van ser presentades dins la data de termini establerta en les 
bases especifiques de la convocatòria. 
 
Atès que el període d’execució establert a la convocatòria de subvencions era des de 
l’1 de gener de 2020 fins el 30 de juny de 2021, excepte per a les activitats de les 
entitats culturals, cíviques i esportives, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2020, motiu pel qual la disposició de la despesa es va imputar a 
càrrec dels pressupostos dels anys 2020 i 2021. 
 
Atès que les subvencions atorgades a càrrec del pressupost de 2020, justificades i 
pendents de tramitar no s’han incorporat com a romanents en el pressupost 2022, 
motiu pel qual cal procedir a tramitar el corresponent reconeixement de crèdit 
d’aquestes subvencions. 
 
Vist l’annex 4 de instruccions sobre reconeixements de crèdit, de la instrucció de la 
Intervenció General sobre diverses matèries de control intern de la Diputació de 
Barcelona, que disposa que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostaria  
la competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de competència originaria per aprovar la despesa. 
 
Atès que respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total 
de DIVUIT MIL NOU CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS (18.924,78 €), existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent, així 
com també existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior 
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exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat a dret 
indicat en els paràgrafs anteriors. 
 
Procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de DIVUIT MIL NOU CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS (18.924,78 €), i autoritzar i disposar aquesta despesa, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostaries indicades del vigent pressupost del Servei de Gestió de 
Parcs Naturals. 
 
Atès que l’article 176.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març (en endavant TRLHL), estableix que amb càrrec 
als crèdits de cada pressupost només podran aplicar-se obligacions que s’efectuïn en 
l’any natural del propi exercici pressupostari 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicat al 
BOPB de 19.12.2019), modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril (publicat al BOPB de 6.5.2021), núm. 5574/21, de 27 de maig (publicat al BOPB 
de 31.5.2021), núm. 7785/21, de 13 de juliol (publicat al BOPB de 16.7.2021), i núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, (publicat al BOPB de 2.11.2021). 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció del següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de les subvencions atorgades en la 
convocatòria, a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses 
de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats 
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs 
naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2020 i 2021, per un import de 
DIVUIT MIL NOU CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
(18.924,78 €), en base als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució i 
que es relacionen a continuació:  
 

Línia    Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

Aplicació 
Pressupostària 

Op. 
Compta 

PS 

EC SLI G62760020 
CLUB 
EXCURSIONISTA 
TEIA 

Activitats 
esportives Litoral 

800,00 G/50402/17230/48901 2203000181 1 

 
EAR 

MSY  XXX 
Treballs 
recuperació 
parcel.la 

767,09 G/50402/17230/47900 2203000181 2 

EAR GRF  XXX Vallat vinyes 767,09 G/50402/17230/47900 2203000181 3 

EF MSY G58642935 
FUND. LA CASA DE 
L'AIRE ROGER 

Eliminació esp. 
invasores 

767,09 G/50402/17230/48901 2203000181 4 

EF MSY  XXX 
Rec. feixes i 
marges 

457,46 G/50402/17230/47900 2203000181 5 
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Línia    Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

Aplicació 
Pressupostària 

Op. 
Compta 

PS 

EF MSY B64321995 RIERA GODORI SL Estassada i poda 613,67 G/50402/17230/47900 2203000181 6 

EF SLI  XXX 
Desbrossar, neteja 
marges 

657,50 G/50402/17230/47900 2203000181 7 

ES FOIX B61555785 
INMOBILIARIA 
FERRER DE 
CUBELLE 

Carta europea 
turisme sostenible 

63,91 G/50402/17230/47900 2203000181 8 

ES MSY B61348272 CARPE VITAM SL 
Carta europea 
turisme sostenible 

32,88 G/50402/17230/47900 2203000181 9 

ES MSY A08838369 
EMBOTITS 
SALGOT SA 

Carta europea 
turisme sostenible 
i instal·lació 

881,02 G/50402/17230/47900 2203000181   10 

ES MSY B62787684 
RECERQUES I 
DESENVOLUPA-
MENT EM 

Carta europea 
turisme sostenible 

27,85 G/50402/17230/47900 2203000181   11 

ES GRF  XXX 
Carta europea 
turisme sostenible 

986,26 G/50402/17230/47900 2203000181 12 

ES GRF B66468646 JALLUCA SL 
Carta europea 
turisme sostenible 

63,91 G/50402/17230/47900 2203000181 13 

ES GRF B62318498 
MIR POUS GIRONA 
SL 

Carta europea 
turisme sostenible 

63,91 G/50402/17230/47900 2203000181 14 

ES GRF  XXX 
Carta europea 
turisme sostenible 

63,91 G/50402/17230/47900 2203000181 15 

EAR FOIX J64856891 
MALLOFRE BESER 
VITICULTORS SCP 

Compra tractor 436,62 G/50402/17230/77000 2203000181 16 

BIO MSY  XXX 
inst. fotovoltaica 
de nova 
implantació  

668,45 G/50402/17230/78900 2203000181 17 

BIO MSY  XXX 
Inst. solar 
fotovoltaica a Can 
Cervera  

1.590,34 G/50402/17230/78900 2203000181 18 

BIO MSY B65282261 
LA FADA DE 
VALLFORNERS SL 

Caldera 
aerotèrmica per 
calefacció  

1.590,34 G/50402/17230/77000 2203000181 19 

BIO MSY  XXX 
Renovació 
bateries can plans  

789,50 G/50402/17230/78900 2203000181 20 

BIO MSY  XXX 
Ampl. camp 
fotovoltaic i renov. 
sist. bateria  

1.590,34 G/50402/17230/78900 2203000181 21 

BIO GRF 
 

 
 

XXX 
Inst. tèrmica amb 
biomassa  

776,68 G/50402/17230/78900 2203000181 22 

BIO SLI  XXX 
canvi dels 
tancaments de 
fusta  

1.081,99 G/50402/17230/78900 2203000181 23 

BIO SLL B59125997 
EL PUIG DE LA 
BALMA SL 

inst. caldera 
biomassa  

1.513,08 G/50402/17230/77000 2203000181 24 

ES MSY J58501305 DISSOL SCP Insta. elèctrica 887,63 G/50402/17230/77000 2203000181 25 

ES MSY F65192593 
FEM ECOLOGIA DE 
MUNTANYA AL 
POLELL 

Obres El Polell 986,26 G/50402/17230/78900 2203000181 26 

                                                                   
TOTAL 

                                    
18.924,78 € 

   

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa a càrrec de les aplicacions 
pressupostaries corresponents a l’exercici 2022 i per la quantitat de DIVUIT MIL NOU 
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CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (18.924,78€), 
següents: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

Aplicació 
Pressupostària 

Op. 
Compta 

PS 

EC SLI G62760020 
CLUB 
EXCURSIONISTA 
TEIA 

Activitats 
esportives Litoral 

800,00 G/50402/17230/48901 2203000181 1 

EAR MSY  XXX 
Treballs 
recuperació 
parcel.la 

767,09 G/50402/17230/47900 2203000181 2 

EAR GRF  XXX Vallat vinyes 767,09 G/50402/17230/47900 2203000181 3 

EF MSY G58642935 
FUND. LA CASA DE 
L'AIRE ROGER 

Eliminació esp. 
invasores 

767,09 G/50402/17230/48901 2203000181 4 

EF MSY  XXX 
Rec. feixes i 
marges 

457,46 G/50402/17230/47900 2203000181 5 

EF MSY B64321995 RIERA GODORI SL Estassada i poda 613,67 G/50402/17230/47900 2203000181 6 

ES SLI  XXX 
Desbrossar, neteja 
marges 

657,50 G/50402/17230/47900 2203000181 7 

ES FOIX B61555785 
INMOBILIARIA 
FERRER DE 
CUBELLE 

Carta europea 
turisme sostenible 

63,91 G/50402/17230/47900 2203000181 8 

ES MSY B61348272 CARPE VITAM SL 
Carta europea 
turisme sostenible 

32,88 G/50402/17230/47900 2203000181 9 

ES MSY A08838369 
EMBOTITS 
SALGOT SA 

Carta europea 
turisme sostenible 

881,02 G/50402/17230/47900 2203000181   10 

ES MSY B62787684 
RECERQUES I 
DESENVOLUPAME
NT EM 

Carta europea 
turisme sostenible 

27,85 G/50402/17230/47900 2203000181   11 

ES GRF  XXX 
Carta europea 
turisme sostenible 

986,26 G/50402/17230/47900 2203000181 12 

ES GRF B66468646 JALLUCA SL 
Carta europea 
turisme sostenible 

63,91 G/50402/17230/47900 2203000181 13 

ES GRF B62318498 
MIR POUS GIRONA 
SL 

Carta europea 
turisme sostenible 

63,91 G/50402/17230/47900 2203000181 14 

ES GRF  XXX 
Carta europea 
turisme sostenible 

63,91 G/50402/17230/47900 2203000181 15 

EAR FOIX J64856891 
MALLOFRE BESER 
VITICULTORS SCP 

Compra tractor 436,62 G/50402/17230/77000 2203000181 16 

BIO MSY  XXX 
inst. fotovoltaica 
de nova 
implantació  

668,45 G/50402/17230/78900 2203000181 17 

BIO MSY  
CERVERA 
CORTADA, 
FRANCESC 

Inst. solar 
fotovoltaica a Can 
Cervera  

1.590,34 G/50402/17230/78900 2203000181 18 

BIO MSY B65282261 
LA FADA DE 
VALLFORNERS SL 

Caldera 
aerotermia per 
calefacció  

1.590,34 G/50402/17230/77000 2203000181 19 

BIO MSY  XXX 
renovació bateries 
can plans msy 

789,50 G/50402/17230/78900 2203000181 20 

BIO MSY  
ZIMMERMANN, 
LYDIA 

ampl. camp 
fotovoltaic i renov. 
sist. bateria msy 

1.590,34 G/50402/17230/78900 2203000181 21 

BIO GRF  XXX 
inst. tèrmica amb 
biomassa grf 

776,68 G/50402/17230/78900 2203000181 22 

BIO SLI  XXX 
canvi dels 
tancaments de 
fusta  

1.081,99 G/50402/17230/78900 2203000181 23 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

Aplicació 
Pressupostària 

Op. 
Compta 

PS 

BIO SLL B59125997 
EL PUIG DE LA 
BALMA SL 

inst. caldera 
biomassa  

1.513,08 G/50402/17230/77000 2203000181 24 

ES MSY J58501305 DISSOL SCP Insta. elèctrica 887,63 G/50402/17230/77000 2203000181 25 

ES MSY F65192593 
FEM ECOLOGIA  
DE MUNTANYA AL  
POLELL 

Obres El Polell 986,26 G/50402/17230/78900 2203000181 26 

                                                                   
TOTAL 

                                    
18.924,78 € 

   

 
Tercer.- Notificar la present resolució als beneficiaris pel seu coneixement i efectes.” 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la 
desestimació del recurs de reposició presentat per Masia Rural Can Puig, SL, 
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25 de 
novembre de 2021 (Exp. núm. 2021/5885).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 13 de maig de 

2021 (núm. 220), es va aprovar la convocatòria núm. 202220215120012533, per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats forestals, les agrícoles 
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de 
restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives 
i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència – estalvi energètic en 
edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de 
Barcelona, exercici 2022.  

 
2. L’apartat 6 de les bases per les quals es regia l’esmentada convocatòria, establia 

pel que fa al termini de presentació de sol·licituds, el següent: 
 

“6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 20 de maig de 2021 i finalitzarà 
el dia 30 de juny de 2021. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015,  
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la 
participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de  
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la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
(https://seuelectronica.diba.cat/tramitsciutadania/) mitjançant la complementació del 
formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de 
l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 
Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la 
Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es 
poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat 
administratiu. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen.” 

 
Per tant, establim un termini de presentació acord a dret, que finalitza el dia 30 de 
juny de 2021. 

 
3. En data 19 de maig de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, l’anunci de l’esmentada convocatòria, on també s’indicava com a data 
màxima de presentació de sol·licituds el dia 30 de juny de 2021. 

  
4. En data 7 de juliol de 2021, va entrar al Registre de la Diputació de Barcelona una 

sol·licitud de subvenció, presentada per Masia Rural Can Puig SL, amb CIF 
B65903486, per a la convocatòria de referència, i amb les següents 
característiques: 

 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi actuació 

BIO 
 
 

MSY B65903486 MASIA RURAL CAN 
PUIG SL 

RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 

MONTSENY 

 
5. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 25 de novembre 

de 2021 (núm.704), es va acordar desestimar la sol·licitud presentada per Masia 
Rural Can Puig, SL, per incompliment dels requisits establerts a la convocatòria de 
referència, en el sentit següent: 

 

Línia Parc NIF Sol·licitant Motiu 

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

 
6. En data 14 de desembre de 2021, es va notificar a Masia Rural Can Puig, SL, 

l’acord anteriorment esmentat. 
 

7. En data 14 de gener de 2022, la Sra. XXX, amb DNI  en nom i 
representació de Masia Rural Can Puig, SL, amb CIF B65903486, va interposar 
recurs de reposició contra l’esmentat acord de la Junta de Govern. 

  

https://seuelectronica.diba.cat/tramitsciutadania/
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8. La qualificació del recurs és correcta, atès que el decret impugnat posa fi a la via 
administrativa, i el recurrent ostenta legitimació per a la seva interposició, la qual 
s’ha produït en temps i forma, per la qual cosa resulta procedent tenir-lo per 
interposat i admetre’l a tràmit. 

 
9. En el recurs esmentat, Masia Rural Can Puig, SL al·lega que: 

 

 El dia 30 de juny de 2021, entre les 22:00 hores i les 23:30 hores, Masia Rural 
Can Puig, SL van presentar sol·licitud de subvenció però a conseqüència del 
deficient funcionament de la plataforma digital, no va poder obtenir un 
document de rebuda de la sol·licitud. 

 

 La falla del sistema, que es va produir el dia de la finalització del termini de 
presentació, va determinar la impossibilitat absoluta o plena de finalitzar el 
tràmit de presentació dintre del termini previst a la convocatòria, essent 
atribuïble al mal funcionament de la seu electrònica. 

 
Així mateix, sol·licita que es declari la nul·litat o subsidiàriament l’anul·labilitat de 
l’esmentat acord, i es dicti un nou acord pel qual s’admeti a tràmit la sol·licitud de 
subvenció per acabar essent concedida en els termes en què ha estat presentada. 
 

10. El Registre General de la Diputació de Barcelona ha informat que no es va produïr 
cap incidència en el funcionament de la plataforma digital del Registre, durant el 
dia 30 de juny de 2021. 
 
Així mateix, ha comunicat que durant la franja horària al·legada per la recurrent, 
és a dir, entre les 22:00 i les 23:30, hi ha constància de la presentació de 2 
sol·licituds de subvenció.  
 

11. En relació amb les al·legacions plantejades, cal indicar el següent: 
 
Queda acreditat a l’expedient que la sol·licitud de subvenció de l’entitat Masia 
Rural Can Puig, SL, es va presentar fora del termini establert a l’anunci i a les 
bases de la convocatòria de referència. 
 
Així mateix, queda acreditat que el Registre General de la Diputació de Barcelona, 
no va patir cap incidència el dia 30 de juny de 2021, que impedís la presentació 
d’una sol·licitud de subvenció. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), la Diputació de 
Barcelona té l’obligació de resoldre de manera expressa el recurs de reposició 
interposat a què fa referència la present resolució. 
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2. L’article 112.1 LPACAP, estableix que contra les resolucions podrà interposar-se 
pels interessats el recurs potestatiu de reposició, que s’haurà de fonamentar en 
qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos a la pròpia LPACAP. 

  
3. L’article 115.1 LPACAP estableix el contingut que hauran d’incloure els recursos 

administratius. 
 
4. L’article 119 LPACAP estableix que la resolució del recurs estimarà en tot o en 

part o desestimarà les pretensions formulades o declararà la seva inadmissió. 
 
5. L’article 123 LPACAP estableix que els actes administratius que posin fi a la via 

administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant del 
mateix òrgan que els ha dictat. 

 
6. L’article 124 LPACAP fixa un termini màxim d’un mes per a la interposició del 

recurs de reposició, si l’acte és exprés, així com un termini màxim d’un mes per a 
dictar i notificar la seva resolució. 

 
7. L’article 4.1.a) LPACAP regula el concepte d’interessat en el procediment 

administratiu, legitimant per a la presentació de recursos administratius als titulars 
de drets o interessos legítims individuals o col·lectius. 

 
8. L’article 18 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, 

publicada al BOPB de 9 de maig de 2017, estableix que per a totes les 
subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva, s’han 
d’elaborar les corresponents bases específiques. 

 
9. L’article 19.1.f) de l’esmentada ordenança determina que la convocatòria ha 

d’incloure, com a contingut necessari, el termini i la forma en què els beneficiaris 
han de presentar les sol·licituds. 

 
10. L’apartat 6 de les bases de la convocatòria núm. 202220215120012533, aprovada 

per acord de la Junta de Govern de 13 de maig de 2021, núm. 220, estableix que 
el termini per presentació de sol·licituds s’inicia el dia 20 de maig i finalitza el dia 
30 de juny de 2021. 

 
11. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquesta resolució en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l'apartat 3.3.b), així com l’apartat 7.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 de desembre de 2019, modificat per Decrets 
de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 
2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021, i 
núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16 de juliol de 2021. 
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En virtut de tot l'exposat es proposa l'adopció del següent  
 

ACORDS 

 
Primer. TENIR PER INTERPOSAT, en temps i forma, i ADMETRE A TRÀMIT el 
recurs potestatiu de reposició presentat per la Sra. XXX, amb DNI XXX2815XX, en 
nom i representació de Masia Rural Can Puig, SL, amb CIF B65903486, contra l’acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 25 de novembre de 2021 
(núm. 704), pel qual es desestimava la sol·licitud de subvenció següent: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi actuació 

BIO 
 
 

MSY B65903486 MASIA 
RURAL CAN 
PUIG SL 

RENOVACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES 

MONTSENY 

 
Segon. DESESTIMAR el recurs de reposició esmentat, atès que resulta suficientment 
acreditat que no es va presentar la sol·licitud de subvenció en el termini indicat a les 
bases de la corresponent convocatòria. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a Masia Rural Can Puig, SL, als efectes oportuns 
i amb indicació dels recursos que siguin procedents.” 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un 
import total de 2.749.996,42 € (Exp. núm. 2021/0021269).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
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econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En el Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc”, per mitjà del qual es dona suport a les estructures bàsiques per 
al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma 
Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local. 
 
Aquest fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels 
SLO, i assegura la prestació contínua del servei a les persones en situació d'atur o 
en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs 
vacants. Els seus destinataris són els ajuntaments de la província de Barcelona, 
consells comarcals, mancomunitats i consorcis locals.  
 

5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 04/02/2022, que s’incorpora a 
l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de 
cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 
 

El suport econòmic es calcula a partir de les variables següents: 
 

- L'ajut és el resultant de ponderar les actuacions realitzades per cada SLO més 
les taxes de resultats obtinguts (taxa de cobertura d'ofertes i d'inserció) i 
multiplicar-les per l'import per actuació, segons el tram poblacional. 

- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals 
realitzades en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es 
ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals 
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d'Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies: amb empreses, amb 
persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació. 

- L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del 
pressupost aprovat per a aquest recurs per a cada tram.  

- El tram poblacional es basa en el nombre d'habitants, segons el padró vigent en 
el moment d'aprovació de la convocatòria corresponent (font: INE): 
. Entitats locals de més de 50.000 habitants 
. Entitats locals entre 20.001 i 50.000 habitants 
. Entitats locals entre 10.001 i 20.000 habitants 
. Entitats locals entre 5.000 i 10.000 habitants 
. Entitats locals de menys de 5.000 habitants 

- Imports màxim i mínim d'ajut: 90.000 euros i 5.000 euros, respectivament. No es 
concedeix l'ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 euros. 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 2.750.000 €, de la 

qual es proposa concedir 2.749.996,42 €. Cal tenir present que d’acord amb les 
concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre aplicacions 
pressupostàries sense que comporti un increment en el pressupost inicial assignat. 

 
7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
8. D’acord amb allò establert en el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de 

2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 
9. Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud, no obstant, per a la seva concertació 

l’ens destinatari ha de: 
 

- Tenir concedit el recurs tècnic Plataforma Telemàtica Xaloc. 
- Estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació 

(XALOC). 
- Haver realitzat i registrat un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant 

un període de 12 mesos. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
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, 
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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. 

 
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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Els serveis locals 
d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” que s’indiquen en aquest 
acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit (EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 22/Y/316985 28.793,92 38.391,89 2203000363/1 

Ajuntament d'Alella P0800300F 22/Y/316984 16.972,08 22.629,44 2203000363/2 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 22/Y/316983 7.664,58 10.219,44 2203000363/3 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 22/Y/316982 21.828,26 29.104,35 2203000363/4 

Ajuntament de Badalona P0801500J 22/Y/316981 49.835,45 66.447,27 2203000363/5 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 22/Y/316980 23.060,64 30.747,52 2203000363/6 

Ajuntament de Calaf P0803100G 22/Y/316979 27.635,74 36.847,65 2203000363/7 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 22/Y/316896 28.708,95 38.278,60 2203000363/8 

Ajuntament de Calella P0803500H 22/Y/316978 25.832,51 34.443,35 2203000363/9 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 22/Y/316977 21.414,26 28.552,35  2203000363/10 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 22/Y/316976 19.139,08 25.518,77 2203000363/11 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 22/Y/316975 29.624,08 39.498,77 2203000363/12 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

P0805000G 22/Y/316974 35.101,67 46.802,23 2203000363/13 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 22/Y/316973 29.939,18 39.918,91 2203000363/14 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/Y/316972 42.694,15 56.925,53 2203000363/15 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/Y/316971 15.810,93 21.081,24 2203000363/16 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 22/Y/316970 23.236,00 30.981,33 2203000363/17 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 22/Y/316969 20.747,39 27.663,19 2203000363/18 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 22/Y/316968 23.611,58 31.482,11 2203000363/19 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 22/Y/316967 23.822,34 31.763,12 2203000363/20 

Ajuntament de Gavà P0808800G 22/Y/316966 32.576,18 43.434,91 2203000363/21 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/Y/316965 19.317,48 25.756,64 2203000363/22 

Ajuntament de Granollers P0809500B 22/Y/316964 30.535,45 40.713,93 2203000363/23 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 22/Y/316963 33.716,28 44.955,04 2203000363/24 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 22/Y/316962 36.914,30 49.219,07 2203000363/25 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit (EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

P0810500I 22/Y/316961 30.103,96 40.138,61 2203000363/26 

Ajuntament de Malgrat de 
Mar 

P0810900A 22/Y/316960 17.096,97 22.795,96 2203000363/27 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 22/Y/316959 37.673,48 50.231,31 2203000363/28 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/316958 54.774,78 73.033,04 2203000363/29 

Ajuntament de Martorell P0811300C 22/Y/316957 36.461,66 48.615,55 2203000363/30 

Ajuntament del Masnou P0811700D 22/Y/316956 21.996,44 29.328,59 2203000363/31 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 22/Y/316955 24.109,56 32.146,08 2203000363/32 

Ajuntament de Mataró P0812000H 22/Y/316954 90.000,00 120.000,00 2203000363/33 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 22/Y/316953 20.320,74 27.094,32 2203000363/34 

Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

P0812400J 22/Y/316952 33.726,41 44.968,55 2203000363/35 

Ajuntament de Montgat P0812500G 22/Y/316951 20.071,37 26.761,83 2203000363/36 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 22/Y/316950 27.168,59 36.224,79 2203000363/37 

Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

P0813500F 22/Y/316949 36.351,86 48.469,15 2203000363/38 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 22/Y/316948 20.412,87 27.217,16 2203000363/39 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 22/Y/316947 29.119,69 38.826,25 2203000363/40 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 22/Y/316946 17.990,47 23.987,29 2203000363/41 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/Y/316945 14.545,70 19.394,27 2203000363/42 

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 22/Y/316944 26.284,70 35.046,27 2203000363/43 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/Y/316943 18.868,83 25.158,44 2203000363/44 

Ajuntament del Papiol P0815700J 22/Y/316942 20.250,90 27.001,20 2203000363/45 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

P0815800H 22/Y/316941 20.158,23 26.877,64 2203000363/46 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/Y/316940 16.794,94 22.393,25 2203000363/47 

Ajuntament de Pineda de 
Mar 

P0816200J 22/Y/316939 11.439,14 15.252,19 2203000363/48 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/Y/316938 25.274,43 33.699,24 2203000363/49 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 22/Y/316937 31.586,75 42.115,67 2203000363/50 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 22/Y/316936 39.660,17 52.880,23 2203000363/51 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E 22/Y/316935 15.020,07 20.026,76 2203000363/52 

Ajuntament de Premià de 
Mar 

P0817100A 22/Y/316934 11.837,62 15.783,49 2203000363/53 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 22/Y/316933 34.996,86 46.662,48 2203000363/54 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

P0818000B 22/Y/316932 11.232,55 14.976,73 2203000363/55 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 22/Y/316931 13.924,76 18.566,35 2203000363/56 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/Y/316930 29.081,32 38.775,09 2203000363/57 

Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 22/Y/316929 15.078,94 20.105,25 2203000363/58 

Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 22/Y/316928 15.557,85 20.743,80 2203000363/59 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit (EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres 

P0819600H 22/Y/316927 12.828,45 17.104,60 2203000363/60 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 22/Y/316926 39.387,81 52.517,08 2203000363/61 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 22/Y/316925 18.051,31 24.068,41 2203000363/62 

Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 

P0821200C 22/Y/316924 16.389,99 21.853,32 2203000363/63 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 22/Y/316923 21.791,28 29.055,04 2203000363/64 

Ajuntament de Sant Joan 
Despí 

P0821600D 22/Y/316922 41.498,59 55.331,45 2203000363/65 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 22/Y/316921 11.688,78 15.585,04 2203000363/66 

Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 22/Y/316920 47.452,33 63.269,77 2203000363/67 

Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 22/Y/316919 14.264,30 19.019,07 2203000363/68 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 22/Y/316918 10.352,77 13.803,69 2203000363/69 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet 

P0826200H 22/Y/316917 17.646,04 23.528,05 2203000363/70 

Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 22/Y/316916 12.133,42 16.177,89 2203000363/71 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 22/Y/316915 11.953,91 15.938,55 2203000363/72 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 22/Y/316914 33.978,14 45.304,19 2203000363/73 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

P0825900D 22/Y/316913 17.693,83 23.591,77 2203000363/74 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 22/Y/316912 47.010,18 62.680,24 2203000363/75 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 22/Y/316911 36.728,04 48.970,72 2203000363/76 

Ajuntament de Sitges P0827000A 22/Y/316910 24.730,27 32.973,69 2203000363/77 

Ajuntament de Tordera P0828400B 22/Y/316909 26.610,64 35.480,85 2203000363/78 

Ajuntament de Torelló P0828500I 22/Y/316908 33.178,89 44.238,52 2203000363/79 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 22/Y/316907 18.764,62 25.019,49 2203000363/80 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/Y/316906 20.077,56 26.770,08 2203000363/81 

Ajuntament de Vic P0829900J 22/Y/316905 46.757,60 62.343,47 2203000363/82 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 22/Y/316904 54.060,27 72.080,36 2203000363/83 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 22/Y/316903 27.724,35 36.965,80 2203000363/84 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 22/Y/316902 35.628,19 47.504,25 2203000363/85 

Ajuntament de Vilanova del 
Camí 

P0830300J 22/Y/316901 24.625,50 32.834,00 2203000363/86 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 22/Y/316900 15.775,88 21.034,51 2203000363/87 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 22/Y/316899 30.640,12 40.853,49 2203000363/88 

Ajuntament de Vilassar de 
Dalt 

P0821300A 22/Y/316898 22.399,37 29.865,83 2203000363/89 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit (EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Vilassar de 
Mar 

P0821700B 22/Y/316897 21.627,37 28.836,49 2203000363/90 

Mancomunitat de la Vall del 
Tenes 

P5809508D 22/Y/316890 68.501,19 91.334,92 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

P0800024B 22/Y/316889 19.528,08 26.037,44 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 22/Y/316895 27.605,55 36.807,40 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 22/Y/316894 82.912,43 110.549,91 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Agència de 
Desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 22/Y/316986 28.022,48 37.363,31 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Consorci del Barri de la Mina P0800080D 22/Y/316893 90.000,00 120.000,00 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Consorci del Lluçanès P0800097H 22/Y/316891 27.466,02 36.621,36 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Consorci per a la Promoció 
de Municipis del Moianès 

Q5856406C 22/Y/316892 35.005,78 46.674,37 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, segons el detall 
que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari:  
 

a. REDUIR en la quantia total de tres-cents setanta-nou mil quaranta-un euros amb 
cinquanta-tres cèntims, segons el detall següent: 

 
Aplicació 

pressupostària 
Import de 

reducció (EUR) 
Núm. op. "A" Núm. op. "A/" 

G/30101/24100/46280 379.041,53 € 2102000551 2202900070 

 
b. APROVAR l’autorització de la despesa total de de tres-cents setanta-nou mil 

quaranta-un euros amb cinquanta-tres cèntims (379.041,53 €), a càrrec de les 
aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen en aquest acord, tot 
condicionant-ho a la regularització comptable anterior: 
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Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46380 88.029,27 € 

G/30101/24100/46580 110.517,98 € 

G/30101/24100/46780 180.494,28 € 

Total 379.041,53 € 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de dos milions set-cents quaranta-
nou mil nou-cents noranta-sis euros amb quaranta-dos cèntims (2.749.996,42 €) a 
càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen en aquest acord; tot 
condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en l’acord anterior, i segons el 
detall següent i la distribució que consta en l’acord primer. 
 

Aplicació pressupostària Import Observacions 

G/30101/24100/46280 2.370.954,89 €  

G/30101/24100/46380 88.029,27 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord 
anterior 

G/30101/24100/46580 110.517,98 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord 
anterior 

G/30101/24100/46780 180.494,28 € 
Es condiciona la regularització 
comptable aprovada en l’acord 
anterior Total  2.749.996,42 €  

 
Quart. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades en l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del 
fons de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 31 de maig de 2022 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
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1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Els terminis d’execució i justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris.  
 

Es poden justificar com a despeses directes: 
 

 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per 
tècnic. 

 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer 
o leasing d'equips o espais, etc. 

 
Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes 
elegibles: 

 

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport 

 Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, 
assegurances, etc.) 

 Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 
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2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 
cal especificar el percentatge d’imputació. 

 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 per cent de les despeses 

directes imputades.  
 

2.11. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 

 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
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mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.17. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables 

i les categories de la Plataforma Telemàtica Xaloc de la Diputació de 
Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per 
a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, entre 
d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.  

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Obligació de cofinançament 

 
3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 

cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 
1.000 habitants. 
 

3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 
75% de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 
 

4. Pagament 
 

4.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022: s’estableix un pagament avançat del 100% 
respecte de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa.  
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4.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
5. Renúncia 
 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5.2. Durant l’any 2022, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 15% de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies 
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial.  

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
6.2. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la 
compensació. 

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha 
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les quals es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19.  
 
Sisè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
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Setè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 

 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import de 670.000 € 
(Exp. núm. 2021/0021270).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-
2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En el Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el fons “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”, per mitjà del qual es dona suport econòmic a les actuacions 
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desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL), amb l'objectiu de facilitar 
la inserció laboral de persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn de salut 
mental, preferentment en el mercat ordinari, o bé la millora de la seva ocupació. 
 
Aquest fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques de 
les OTL (la major part cofinançades a través de subvencions), la qual cosa 
assegura la prestació contínua del servei a la població amb trastorns de salut 
mental en situació d'atur o en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen 
candidats per cobrir llocs de treball vacants. Els seus destinataris són els 
ajuntaments de la província de Barcelona, consells comarcals, mancomunitats i 
consorcis locals.  

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 02/02/2022, que s’incorpora a 

l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de 
cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 
 
El suport econòmic es calcula a partir de les variables següents: 
 
a. Volum d'activitat (60%): minuts d'actuacions amb persones ateses en una OTL 

en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc). 
b. Densitat poblacional (10%): població potencialment activa amb prevalença de 

trastorn de salut mental coberta per una OTL dividida per l'àrea d'influència 
d'aquell dispositiu, en quilòmetres quadrats (font: Plataforma Telemàtica Xaloc i 
INE). 

c. Dinamisme de l'OTL (10%): nombre de persones ateses donades d'alta a l'OTL 
en els darrers 12 mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell 
dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc). 

d. Nivells d'inserció (10%): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat 
feina en els darrers 12 mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell 
dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc). 

e. Inserció a l'empresa ordinària (10%): nombre d'insercions a l'empresa ordinària 
de l'OTL en els darrers 12 mesos dividit pel nombre d'insercions d'aquell 
dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc). 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser 670.000 €, quantia 

que és la que finalment es proposa concedir. Cal tenir present que d’acord amb les 
concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre aplicacions 
pressupostàries sense que comporti un increment en el pressupost inicial assignat. 

 
7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

8. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 
9. Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud, no obstant, per a la seva concertació 

l’ens destinatari ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines 
Tècniques Laborals (Xarxa OTL). 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021. 

 
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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Badalona P0801500J 22/Y/316575 36.461,25 48.615,00 2203000349/1 

Ajuntament de Cerdanyola P0826600I 22/Y/316574 18.425,30 24.567,07 2203000349/2 

Ajuntament de Cornellà P0807200A 22/Y/316573 18.436,34 24.581,79 2203000349/3 

Ajuntament de Granollers P0809500B 22/Y/316572 29.466,36 39.288,48 2203000349/4 

Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 22/Y/316571 22.393,38 29.857,84 2203000349/5 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 22/Y/316570 28.725,48 38.300,64 2203000349/6 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/316569 42.598,93 56.798,57 2203000349/7 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 22/Y/316568 26.241,80 34.989,07 2203000349/8 

Ajuntament de Rubí P0818300F 22/Y/316567 22.931,84 30.575,79 2203000349/9 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable / 

Posició 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 22/Y/316566 74.747,45 99.663,27 2203000349/10 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 22/Y/316565 42.898,94 57.198,59 2203000349/11 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 22/Y/316564 65.721,93 87.629,24 2203000349/12 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 22/Y/316558 46.404,24 61.872,32 2203000349/13 

Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 22/Y/316563 41.202,46 54.936,61 2203000349/14 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 22/Y/316562 21.107,61 28.143,48 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 22/Y/316561 54.574,81 72.766,41 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 22/Y/316560 52.319,45 69.759,27 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

Agència de 
desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 22/Y/316559 25.342,43 33.789,91 
condicionat a 
ajustament de 
valor 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, segons el detall 
que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari:  
 

a. REDUIR en la quantia total de cent cinquanta-tres mil tres-cents quaranta quatre 
euros amb trenta cèntims, segons el detall següent: 

 
Aplicació 

pressupostària 
Import de 

reducció (EUR) 
Núm. op. "A" Núm. op. "A/" 

G/30101/24100/46280 153.344,30 2102000552 2202900062 

 
b. APROVAR l’autorització de la despesa total de cent cinquanta-tres mil tres-

cents quaranta quatre euros amb trenta cèntims (153.344,30 €), a càrrec de les 
aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen en aquest acord, tot 
condicionant-ho a la regularització comptable anterior: 

 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46580 128.001,87 € 

G/30101/24100/46780 25.342,43 € 

Total  153.344,30 € 
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Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de sis-cents setanta mil euros 
(670.000,00 €) a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen en 
aquest acord; tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en l’acord 
anterior, i segons el detall següent i la distribució que consta en l’acord primer. 
 

Aplicació pressupostària Import Observacions 

G/30101/24100/46280 516.655,70 €  

G/30101/24100/46580 128.001,87 € 
Es condiciona la regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 

G/30101/24100/46780 25.342,43 € 
Es condiciona la regularització comptable 
aprovada en l’acord anterior 

Total  670.000,00 €  

 
Quart. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades en l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del 
fons de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 31 de maig de 2022 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Els terminis d’execució i justificació són els següents: 
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Execució 
Període 

d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris.  
 
Es poden justificar com a despeses directes: 
 

 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 € 
per tècnic. 

 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer 
o leasing d’equips o espais, etc. 

 
Es poden justificar com a despeses indirectes, fins al 15% de les despeses 
directes elegibles: 
 

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 

 Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 
assegurances, etc.). 

 Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
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facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15% de les despeses directes 

imputades.  
 
2.11. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 
 

2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 
regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
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2.17. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables 
i les categories de la Plataforma Telemàtica Xaloc de la Diputació de 
Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per 
a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, entre 
d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.  

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Obligació de cofinançament 

 
3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 

cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25%. Resten exempts de l’obligació de cofinançar els municipis de fins a 
1.000 habitants. 
 

3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 
75% de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 
 

4. Pagament 
 

4.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022: s’estableix un pagament avançat del 100% 
respecte de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa.  

 
4.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 
5. Renúncia 
 

5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 
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5.2. Durant l’any 2022, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 
igual o superior al 15% de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies 
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial.  

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
6.2. Transcorregut el termini d’al·legació referit en el punt anterior, el centre gestor 

ha de promoure la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats. 
 
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la 
compensació. 

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha 
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19.  
 
Sisè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
 
Setè. 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 i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació”, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, per un import total de 15.000.000 € (Exp. núm. 2021/0021324).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
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l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació”, per mitjà 
del qual s’atorga un suport econòmic per al desenvolupament d'actuacions 
orientades a promoure l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat de les persones en 
situació d'atur, mitjançant tres modalitats de suport: plans locals d'ocupació, 
formació, i ajuts a la contractació laboral. L'objectiu d'aquest suport és cooperar 
amb els municipis per a que tinguin recursos suficients per cobrir les seves 
necessitats i reforçar la prestació dels serveis municipals. Els seus destinataris són 
els municipis de la província de Barcelona, amb excepció del municipi de 
Barcelona, per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació d’una 
relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta Corporació. 

 
5. En els darrers anys la Diputació de Barcelona ha atorgat una assistència 

continuada als ens locals de la demarcació per posar a la seva disposició un 
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finançament mitjançant mesures de foment de l’ocupació, renovant el seu 
compromís en la prestació de suport als governs locals per a generar nova 
ocupació, fomentar la millora de l’ocupabilitat i millorar les condicions ocupacionals 
de les persones aturades, i en especial, les dels col·lectius en situació de major 
vulnerabilitat.  

 
6. L’actual situació econòmica i laboral generada per la pandèmia de la COVID-19 

evidencia la necessitat de donar continuïtat al compromís de la Diputació de 
Barcelona en la prestació de suport als governs locals en el foment de mesures 
d’ocupació local, amb els objectius de reactivació econòmica i dinamització del 
mercat de treball que afronti les problemàtiques socials, laborals i econòmiques 
derivades d’aquest context.  

 
7. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 8/2/2022, que s’incorpora a 

l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la participació de 
cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: per calcular la 
distribució dels ajuts s’han pres com a referència les variables i criteris que es 
detallen a continuació: 

 

- Assignació d'un import fix garantit o topall mínim. S'assigna una quantia fixa a 
cada ens, d'acord amb els trams de població indicats a continuació. En aquesta 
variable se li assigna un pes relatiu del 70% sobre el càlcul de la distribució. 
(Font de les dades: dades municipals oficials a 1 de gener de l'any de la 
convocatòria en curs, Hermes, Diputació de Barcelona, segons padró continu de 
la web de l'Instituto Nacional de Estadística (INE)). 

 

Tram Població Import tram 

Fins a 1.000 10.000,00 € 

De 1.001 a 5.000h 19.000,00 € 

De 5.001 a 15.000h 40.000,00 € 

De 15.001 a 65.000h 64.000,00 € 

De 65.001 a 120.000h 126.000,00 € 

Més de 120.000h 175.000,00 € 

 

- Assignació per població aturada. En aquesta variable se li assigna un pes relatiu 
del 30% sobre el càlcul de la distribució. (Font de les dades: Observatori del 
Treball i Model Productiu, Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya).  
 

8. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de 15.000.000 €, 
essent la mateixa quantia que finalment es proposa concedir.  
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9. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 

Fonaments de dret 
 

1. L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern, d'acord amb 
l'apartat 3.5.d) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021 i núm. 
518/22, de 27 de gener, publicat al BOPB de 31.1.2022. 

 

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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 

3. El text vigent del Real Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Ocupació, estableix la possibilitat que les administracions 
públiques puguin realitzar contractes per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció 
laboral en el marc de programes d’activació de l’ocupació, amb una durada que no 
podrà excedir de dotze mesos.  

 

4. Pel que fa a les competències municipals relatives a la promoció de tot tipus 
d’activitats econòmiques, l’article 84.2.i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 
reconeix com una competència pròpia dels governs locals de Catalunya les 
activitats de foment de l’ocupació. 

  
5. L’article 71.1.g) del vigent Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) estableix que 
els municipis podran exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres 
administracions públiques, en particular sobre l’ocupació i la lluita contra l’atur, per a 
la gestió dels seus interessos.  

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” 
que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Nom entitat NIF Codi XGL Import (EUR) 
Op. 

comptable 
Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 22/Y/316887 52.828,18 2203000364 1 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 22/Y/316886 10.244,55 2203000364 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 22/Y/316874 21.712,37 2203000364 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 22/Y/316885 44.780,00 2203000364 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 22/Y/316884 10.222,33 2203000364 5 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 22/Y/316883 46.225,11 2203000364 6 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 22/Y/316882 80.385,38 2203000364 7 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 22/Y/316881 48.003,72 2203000364 8 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 22/Y/316880 10.155,63 2203000364 9 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 22/Y/316879 51.383,06 2203000364 10 

Ajuntament d'Artés P0801000A 22/Y/316878 45.713,76 2203000364 11 

Ajuntament d'Avià P0801100I 22/Y/316877 20.445,11 2203000364 12 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 22/Y/316876 20.689,67 2203000364 13 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 22/Y/316875 20.556,28 2203000364 14 

Ajuntament de Badalona P0801500J 22/Y/316873 459.598,78 2203000364 15 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 22/Y/316579 63.344,17 2203000364 16 

Ajuntament de Bagà P0801600H 22/Y/316872 20.667,44 2203000364 17 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 22/Y/316871 23.402,04 2203000364 18 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 22/Y/316870 22.157,02 2203000364 19 

Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 22/Y/316639 98.616,07 2203000364 20 

Ajuntament de Begues P0802000J 22/Y/316869 44.557,67 2203000364 21 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 22/Y/316868 10.022,23 2203000364 22 

Ajuntament de Berga P0802200F 22/Y/316867 83.786,96 2203000364 23 

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai P0802300D 22/Y/316866 49.915,71 2203000364 24 

Ajuntament de Borredà P0802400B 22/Y/316865 10.466,88 2203000364 25 

Ajuntament del Bruc P0802500I 22/Y/316864 20.956,46 2203000364 26 

Ajuntament del Brull P0802600G 22/Y/316863 10.133,40 2203000364 27 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 22/Y/316862 19.689,21 2203000364 28 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 22/Y/316861 21.534,51 2203000364 29 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 22/Y/316860 21.823,53 2203000364 30 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 22/Y/316859 45.269,11 2203000364 31 

Ajuntament de Calaf P0803100G 22/Y/316858 23.335,35 2203000364 32 

Ajuntament de Calders P0803400A 22/Y/316855 19.622,51 2203000364 33 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 22/Y/316856 80.585,48 2203000364 34 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 22/Y/316857 21.467,81 2203000364 35 

Ajuntament de Calella P0803500H 22/Y/316854 90.123,24 2203000364 36 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 22/Y/316852 20.378,42 2203000364 37 

Ajuntament de Callús P0803700D 22/Y/316851 20.934,23 2203000364 38 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 22/Y/316853 10.066,70 2203000364 39 

Ajuntament de Campins P0803800B 22/Y/316850 10.489,11 2203000364 40 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 22/Y/316849 56.607,71 2203000364 41 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 22/Y/316848 90.456,73 2203000364 42 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 22/Y/316847 22.157,02 2203000364 43 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 22/Y/316846 24.602,60 2203000364 44 

Ajuntament de Capellades P0804300B 22/Y/316845 46.291,81 2203000364 45 

Ajuntament de Capolat P0804400J 22/Y/316844 10.000,00 2203000364 46 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 22/Y/316843 80.718,87 2203000364 47 

Ajuntament de Cardona P0804600E 22/Y/316842 23.246,42 2203000364 48 

Ajuntament de Carme P0804700C 22/Y/316841 11.067,16 2203000364 49 
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Nom entitat NIF Codi XGL Import (EUR) 
Op. 

comptable 
Posició 

Ajuntament de Casserres P0804800A 22/Y/316840 20.734,14 2203000364 50 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 22/Y/316832 10.022,23 2203000364 51 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 22/Y/316837 10.244,56 2203000364 52 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 22/Y/316839 10.022,23 2203000364 53 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 22/Y/316838 85.209,85 2203000364 54 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 22/Y/316836 23.490,97 2203000364 55 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 22/Y/316835 51.583,15 2203000364 56 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 22/Y/316834 10.844,84 2203000364 57 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 22/Y/316833 182.315,03 2203000364 58 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 22/Y/316831 21.979,16 2203000364 59 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 22/Y/316829 10.088,93 2203000364 60 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 22/Y/316830 10.222,33 2203000364 61 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 22/Y/316828 20.800,84 2203000364 62 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 22/Y/316827 19.911,53 2203000364 63 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 22/Y/316826 10.377,95 2203000364 64 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 22/Y/316825 21.045,39 2203000364 65 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 22/Y/316824 20.156,09 2203000364 66 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 22/Y/316823 20.667,44 2203000364 67 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/Y/316822 47.203,34 2203000364 68 

Ajuntament de Cercs P0826800E 22/Y/316623 20.200,56 2203000364 69 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 22/Y/316625 116.135,31 2203000364 70 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 22/Y/316821 47.981,48 2203000364 71 

Ajuntament de Collbató P0806800I 22/Y/316820 22.824,00 2203000364 72 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 22/Y/316819 10.266,79 2203000364 73 

Ajuntament de Copons P0807000E 22/Y/316818 10.177,86 2203000364 74 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 22/Y/316817 75.383,06 2203000364 75 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 22/Y/316816 220.910,72 2203000364 76 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/Y/316815 83.431,24 2203000364 77 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 22/Y/316814 45.202,41 2203000364 78 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 22/Y/316813 89.945,38 2203000364 79 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 22/Y/316812 104.863,41 2203000364 80 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 22/Y/316811 10.155,63 2203000364 81 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 22/Y/316637 20.356,19 2203000364 82 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 22/Y/316810 10.355,72 2203000364 83 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 22/Y/316755 20.156,09 2203000364 84 

Ajuntament de Fígols P0807900F 22/Y/316809 10.022,23 2203000364 85 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 22/Y/316807 21.334,42 2203000364 86 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 22/Y/316808 10.289,02 2203000364 87 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 22/Y/316806 20.111,63 2203000364 88 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 22/Y/316805 20.467,35 2203000364 89 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 22/Y/316804 20.000,46 2203000364 90 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 22/Y/316803 87.410,87 2203000364 91 

Ajuntament de Gaià P0808900E 22/Y/316799 10.177,86 2203000364 92 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 22/Y/316802 10.111,16 2203000364 93 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 22/Y/316801 76.072,27 2203000364 94 

Ajuntament de Gavà P0808800G 22/Y/316800 110.799,50 2203000364 95 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/Y/316798 48.314,97 2203000364 96 

Ajuntament de Gironella P0809100A 22/Y/316797 23.424,28 2203000364 97 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 22/Y/316796 10.066,70 2203000364 98 

Ajuntament de la Granada P0809300G 22/Y/316795 20.756,37 2203000364 99 
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Ajuntament de Granera P0809400E 22/Y/316794 10.066,70 2203000364 100 

Ajuntament de Granollers P0809500B 22/Y/316793 137.700,88 2203000364 101 

Ajuntament de Gualba P0809600J 22/Y/316792 20.200,56 2203000364 102 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 22/Y/316790 11.000,46 2203000364 103 

Ajuntament de Gurb P0809900D 22/Y/316789 20.133,86 2203000364 104 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J 22/Y/316788 460.977,19 2203000364 105 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 22/Y/316727 22.690,60 2203000364 106 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 22/Y/316787 115.379,41 2203000364 107 

Ajuntament de Jorba P0810200F 22/Y/316786 10.755,91 2203000364 108 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 22/Y/316785 10.867,07 2203000364 109 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 22/Y/316784 56.874,50 2203000364 110 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 22/Y/316782 80.140,83 2203000364 111 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 22/Y/316781 44.913,39 2203000364 112 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 22/Y/316783 50.916,18 2203000364 113 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 22/Y/316780 10.088,93 2203000364 114 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 22/Y/316779 88.544,73 2203000364 115 

Ajuntament de Malla P0811000I 22/Y/316778 10.044,47 2203000364 116 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 22/Y/316777 92.124,17 2203000364 117 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/316776 234.116,85 2203000364 118 

Ajuntament de Marganell P0824200J 22/Y/316649 10.355,72 2203000364 119 

Ajuntament de Martorell P0811300C 22/Y/316775 98.349,28 2203000364 120 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 22/Y/316774 24.157,95 2203000364 121 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 22/Y/316773 10.533,58 2203000364 122 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 22/Y/316772 21.334,42 2203000364 123 

Ajuntament del Masnou P0811700D 22/Y/316771 84.209,38 2203000364 124 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 22/Y/316770 51.605,39 2203000364 125 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 22/Y/316769 43.890,69 2203000364 126 

Ajuntament de Mataró P0812000H 22/Y/316768 349.569,92 2203000364 127 

Ajuntament de Mediona P0812100F 22/Y/316767 22.201,49 2203000364 128 

Ajuntament de Moià P0813700B 22/Y/316751 46.158,41 2203000364 129 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 22/Y/316766 84.453,94 2203000364 130 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 22/Y/316765 128.340,98 2203000364 131 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 22/Y/316761 10.889,30 2203000364 132 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 22/Y/316762 22.668,37 2203000364 133 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 22/Y/316764 111.711,04 2203000364 134 

Ajuntament de Montclar P0812900I 22/Y/316759 10.022,23 2203000364 135 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 22/Y/316758 19.933,77 2203000364 136 

Ajuntament de Montgat P0812500G 22/Y/316763 51.383,06 2203000364 137 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 22/Y/316757 10.155,63 2203000364 138 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 22/Y/316756 10.044,47 2203000364 139 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 22/Y/316754 48.826,32 2203000364 140 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 22/Y/316753 85.832,36 2203000364 141 

Ajuntament de Montseny P0813600D 22/Y/316752 10.355,72 2203000364 142 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 22/Y/316760 10.644,74 2203000364 143 

Ajuntament de Mura P0813800J 22/Y/316750 10.133,40 2203000364 144 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 22/Y/316749 45.535,90 2203000364 145 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22/Y/316748 46.780,93 2203000364 146 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 22/Y/316747 10.155,63 2203000364 147 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 22/Y/316746 23.290,88 2203000364 148 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 22/Y/316744 22.757,30 2203000364 149 
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Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 22/Y/316743 20.912,00 2203000364 150 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 22/Y/316742 91.746,21 2203000364 151 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 22/Y/316741 24.335,81 2203000364 152 

Ajuntament d'Olost P0814800I 22/Y/316740 19.733,67 2203000364 153 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 22/Y/316745 10.778,14 2203000364 154 

Ajuntament d'Orís P0814900G 22/Y/316739 10.177,86 2203000364 155 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 22/Y/316738 10.289,02 2203000378 1 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 22/Y/316737 10.133,40 2203000378 2 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 22/Y/316736 10.511,35 2203000378 3 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 22/Y/316735 10.911,53 2203000378 4 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/Y/316734 52.628,08 2203000378 5 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 22/Y/316733 52.694,78 2203000378 6 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/Y/316732 49.093,11 2203000378 7 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 22/Y/316578 21.445,58 2203000378 8 

Ajuntament del Papiol P0815700J 22/Y/316731 22.757,30 2203000378 9 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 22/Y/316730 83.008,82 2203000378 10 

Ajuntament de Perafita P0815900F 22/Y/316729 10.377,95 2203000378 11 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/Y/316728 87.855,52 2203000378 12 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 22/Y/316726 109.799,04 2203000378 13 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 22/Y/316725 20.067,16 2203000378 14 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 22/Y/316724 21.201,02 2203000378 15 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 22/Y/316723 20.022,70 2203000378 16 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/Y/316722 48.759,62 2203000378 17 

Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 22/Y/316708 23.691,07 2203000378 18 

Ajuntament de Pontons P0816700I 22/Y/316721 10.889,30 2203000378 19 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 22/Y/316720 195.143,21 2203000378 20 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 22/Y/316718 21.423,35 2203000378 21 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 22/Y/316719 10.266,79 2203000378 22 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 22/Y/316661 49.115,34 2203000378 23 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 22/Y/316717 96.126,02 2203000378 24 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 22/Y/316716 10.377,95 2203000378 25 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 22/Y/316715 23.157,49 2203000378 26 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 22/Y/316714 10.066,70 2203000378 27 

Ajuntament de la Quar P0817600J 22/Y/316713 10.044,47 2203000378 28 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 22/Y/316712 10.289,02 2203000378 29 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 22/Y/316711 10.778,14 2203000378 30 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 22/Y/316710 114.734,66 2203000378 31 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 22/Y/316709 50.315,90 2203000378 32 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 22/Y/316707 45.580,37 2203000378 33 

Ajuntament de Rubí P0818300F 22/Y/316706 230.003,83 2203000378 34 

Ajuntament de Rubió P0818400D 22/Y/316705 10.244,56 2203000378 35 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 22/Y/316582 10.111,16 2203000378 36 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 22/Y/316704 438.900,28 2203000378 37 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 22/Y/316703 10.022,23 2203000378 38 

Ajuntament de Saldes P0818900C 22/Y/316701 10.289,02 2203000378 39 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/Y/316700 47.181,11 2203000378 40 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 22/Y/316697 123.694,38 2203000378 41 

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 22/Y/316696 10.066,70 2203000378 42 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 22/Y/316695 93.080,17 2203000378 43 
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Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 22/Y/316694 48.581,76 2203000378 44 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 22/Y/316693 46.447,44 2203000378 45 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 22/Y/316692 10.889,30 2203000378 46 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 22/Y/316691 218.309,52 2203000378 47 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 22/Y/316690 10.311,26 2203000378 48 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 22/Y/316688 23.313,11 2203000378 49 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 22/Y/316689 84.009,29 2203000378 50 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 22/Y/316687 22.490,51 2203000378 51 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 22/Y/316686 178.713,36 2203000378 52 

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 22/Y/316685 19.600,28 2203000378 53 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 22/Y/316684 21.223,25 2203000378 54 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 22/Y/316683 45.980,55 2203000378 55 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 22/Y/316681 46.603,07 2203000378 56 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 22/Y/316680 104.374,30 2203000378 57 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 22/Y/316679 10.466,88 2203000378 58 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 22/Y/316682 47.136,65 2203000378 59 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 22/Y/316678 48.159,34 2203000378 60 

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 22/Y/316676 22.401,58 2203000378 61 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 22/Y/316698 20.600,74 2203000378 62 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 22/Y/316675 10.022,23 2203000378 63 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 22/Y/316673 50.493,76 2203000378 64 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 22/Y/316674 93.124,63 2203000378 65 

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 22/Y/316580 10.044,47 2203000378 66 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 22/Y/316671 20.422,88 2203000378 67 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 22/Y/316670 74.827,25 2203000378 68 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 22/Y/316669 21.334,42 2203000378 69 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 22/Y/316668 21.378,88 2203000378 70 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 22/Y/316666 10.111,16 2203000378 71 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 22/Y/316667 20.333,95 2203000378 72 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 22/Y/316665 19.689,21 2203000378 73 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 22/Y/316664 22.112,56 2203000378 74 

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles P0822800I 22/Y/316663 10.200,09 2203000378 75 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 22/Y/316662 10.377,95 2203000378 76 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 22/Y/316660 102.595,69 2203000378 77 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 22/Y/316659 21.000,93 2203000378 78 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 22/Y/316658 20.734,14 2203000378 79 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 22/Y/316657 23.735,53 2203000378 80 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 22/Y/316702 10.022,23 2203000378 81 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 22/Y/316656 44.802,23 2203000378 82 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 22/Y/316655 21.734,60 2203000378 83 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 22/Y/316654 20.845,30 2203000378 84 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 22/Y/316653 77.850,87 2203000378 85 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 22/Y/316652 10.377,95 2203000378 86 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 22/Y/316651 50.627,16 2203000378 87 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 22/Y/316650 10.066,70 2203000378 88 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 22/Y/316791 22.423,81 2203000378 89 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 22/Y/316629 53.673,01 2203000378 90 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 22/Y/316627 44.290,88 2203000378 91 
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Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 22/Y/316626 20.845,30 2203000378 92 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 22/Y/316628 99.060,72 2203000378 93 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 22/Y/316648 10.155,63 2203000378 94 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 22/Y/316647 46.002,79 2203000378 95 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 22/Y/316646 285.451,79 2203000378 96 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A 22/Y/316645 20.756,37 2203000378 97 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 22/Y/316644 19.978,23 2203000378 98 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 22/Y/316643 47.225,58 2203000378 99 

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 22/Y/316642 10.489,12 2203000378 100 

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 22/Y/316641 57.897,20 2203000378 101 

Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 22/Y/316640 49.337,67 2203000378 102 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 22/Y/316638 10.022,23 2203000378 103 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 22/Y/316635 10.733,67 2203000378 104 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 22/Y/316636 10.088,93 2203000378 105 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 22/Y/316634 10.088,93 2203000378 106 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 22/Y/316632 49.982,41 2203000378 107 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 22/Y/316633 19.422,42 2203000378 108 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 22/Y/316631 93.280,26 2203000378 109 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 22/Y/316630 22.935,16 2203000378 110 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 22/Y/316699 45.869,39 2203000378 111 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 22/Y/316624 47.981,48 2203000378 112 

Ajuntament de Seva P0826900C 22/Y/316622 21.667,91 2203000378 113 

Ajuntament de Sitges P0827000A 22/Y/316621 87.299,70 2203000378 114 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 22/Y/316620 10.133,40 2203000378 115 

Ajuntament de Sora P0827200G 22/Y/316619 10.111,16 2203000378 116 

Ajuntament de Subirats P0827300E 22/Y/316618 21.378,88 2203000378 117 

Ajuntament de Súria P0827400C 22/Y/316617 45.713,76 2203000378 118 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 22/Y/316615 10.422,42 2203000378 119 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 22/Y/316614 10.222,33 2203000378 120 

Ajuntament de Taradell P0827800D 22/Y/316613 44.713,30 2203000378 121 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 22/Y/316616 10.066,70 2203000378 122 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 22/Y/316611 10.066,70 2203000378 123 

Ajuntament de Teià P0828100H 22/Y/316610 44.246,42 2203000378 124 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 22/Y/316612 465.868,35 2203000378 125 

Ajuntament de Tiana P0828200F 22/Y/316609 45.291,35 2203000378 126 

Ajuntament de Tona P0828300D 22/Y/316608 46.780,93 2203000378 127 

Ajuntament de Tordera P0828400B 22/Y/316607 89.011,61 2203000378 128 

Ajuntament de Torelló P0828500I 22/Y/316606 54.962,50 2203000378 129 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 22/Y/316605 24.847,16 2203000378 130 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 22/Y/316604 20.022,70 2203000378 131 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 22/Y/316603 23.157,49 2203000378 132 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 22/Y/316602 44.935,62 2203000378 133 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 22/Y/316601 20.511,81 2203000378 134 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 22/Y/316600 46.981,02 2203000378 135 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 22/Y/316599 20.622,98 2203000378 136 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 22/Y/316598 10.133,40 2203000378 137 
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Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 22/Y/316597 22.668,37 2203000378 138 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/Y/316596 79.496,08 2203000378 139 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 22/Y/316595 21.000,93 2203000378 140 

Ajuntament de Veciana P0829800B 22/Y/316594 10.022,23 2203000378 141 

Ajuntament de Vic P0829900J 22/Y/316593 115.068,15 2203000378 142 

Ajuntament de Vilada P0830000F 22/Y/316592 10.466,88 2203000378 143 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 22/Y/316590 199.078,37 2203000378 144 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 22/Y/316591 46.225,11 2203000378 145 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès P0830600C 22/Y/316586 111.599,87 2203000378 146 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 22/Y/316585 10.933,77 2203000378 147 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 22/Y/316588 10.200,09 2203000378 148 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 22/Y/316589 59.631,34 2203000378 149 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 22/Y/316581 45.069,02 2203000378 150 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 22/Y/316584 210.550,36 2203000378 151 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 22/Y/316677 47.937,02 2203000378 152 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 22/Y/316672 79.896,27 2203000378 153 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 22/Y/316587 19.733,67 2203000378 154 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 22/Y/316583 10.066,70 2203000378 155 

 
Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de quinze milions d’euros 
(15.000.000 €), a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen en 
aquest acord, i segons el detall següent i la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/30101/24100/46282 15.000.000 € 

Total  15.000.000 € 
 
Tercer. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades en l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del 
fons de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Objecte  
 

El recurs Plans locals d’ocupació té per finalitat donar un suport econòmic per tal que 
els ens destinataris duguin a terme actuacions orientades a fomentar l’ocupació de les 
persones aturades i, preferentment, d’aquelles que formen part de col·lectius en situació 
de vulnerabilitat, mitjançant la concessió d’ajuts per al desplegament de plans, 
programes i mesures locals. L’objectiu d’aquest Pla és cooperar amb els municipis per 
tal que puguin comptar amb recursos suficients per cobrir les seves necessitats i 
reforçar la prestació dels serveis municipals mitjançant la contractació de persones en 
situació d’atur.  
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2. Modalitats de suport 
 
El present Pla té per finalitat donar suport als ens locals per a la realització 
d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal·liativa. 
S’articula en base a tres modalitats d’execució:  
 

2.1. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: té per finalitat el 
desplegament de plans locals d’ocupació mitjançant la contractació laboral i/o 
nomenament interí de persones aturades, realitzats per part dels ens 
destinataris, d’acord amb la definició de persona aturada inclosa en el present 
Pla. L’objecte d’aquesta modalitat és fomentar la contractació directa de 
persones en situació d’atur per part de les administracions públiques locals. 
Amb aquesta modalitat de suport es pretén: 

 

- millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a través del 
desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic. 

- afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les 
característiques de cada territori. 

- cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels serveis 
públics.  

 
El present Pla permet finançar, si el tipus de contractació o nomenament ho 
permet, d’acord amb la normativa aplicable, la pròrroga dels contractes o 
nomenaments que es formalitzin durant el període d’execució d’aquest Pla.  
 
Es permet la concatenació de programes, de forma que les contractacions i 
nomenaments iniciats en els anteriors recursos “Pla de reactivació de 
l’ocupació” i “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 
habitants”, aprovats en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, es puguin finançar amb càrrec al present Pla, amb el 
requisit que el període imputat abasti una durada mínima de tres mesos en el 
període d’execució del present Pla, comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 31 
de desembre de 2022, i sempre que el tipus de contractació o nomenament 
ho permeti, d’acord amb la normativa aplicable i a criteri i responsabilitat de 
cada ens destinatari.  

 
2.2. Modalitat de suport a la formació: Té per objecte garantir i millorar les 

competències professionals adequades de les persones aturades, d’acord 
amb la definició de persona aturada inclosa en el present Pla, capacitant-les 
per a la cerca activa de feina i afavorir, d’aquesta manera, la seva integració i 
manteniment en el mercat de treball. Aquesta formació va adreçada també a 
les persones que, havent estat aturades, siguin beneficiàries d’alguna de les 
altres modalitats.  
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2.3. Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: La finalitat d’aquesta modalitat 
és fomentar la contractació, per part de les empreses, de persones aturades, 
d’acord amb la definició de persona aturada inclosa en el present Pla, a través 
d’ajuts a la contractació laboral concedits pels ens destinataris. En aquest 
sentit, es preveu que els ens destinataris impulsin processos i convocatòries 
orientades a concedir ajuts a les empreses per afavorir la integració al món 
laboral de persones aturades i a garantir la seva permanència.   

 
Per acollir-se a aquesta modalitat els ens locals destinataris han d’establir 
com obligacions de les empreses beneficiàries dels ajuts atorgats, els 
següents requisits mínims: 

 

 No han d’haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i 
han de complir els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit 
laboral.  

 

 Una vegada formalitzin contractes laborals, no poden realitzar 
acomiadaments ni incoar expedients de regulació d’ocupació durant la 
vigència del contracte. Així mateix, han de garantir una jornada de treball, 
com a mínim, del 50% de les hores setmanals, segons el conveni 
aplicable.  

 
3. Requisits de les noves contractacions 
 

3.1. Les noves contractacions o nomenaments han de durar com a mínim tres 
mesos, podent preveure, els ens destinataris, un període més ampli amb 
ànim de promoure la perdurabilitat de les noves contractacions. En aquest 
sentit, es recomana efectuar contractacions amb una durada mínima de sis 
mesos.  

 
3.2. Excepcionalment, la contractació o nomenament que s’efectuï a partir de 

l’entrada en vigor del present Pla i, en tot cas, dins del període d’execució 
establert, pot formalitzar-se per una durada inferior a tres mesos sempre i 
quan sigui superior a un mes i concorri alguna de les circumstàncies 
següents: 

 
a. Esgotament de l'ajut disponible. 
b. Finalització del termini d'execució dels ajuts. 
c. Per concórrer qualsevol altra causa justificativa degudament acreditada a 

la Diputació de Barcelona per l'ens destinatari en el moment de presentar 
la justificació de despesa, com pot ser la concurrència de supòsits en que 
el lloc de treball resta vinculat a una temporalitat de durada inferior a tres 
mesos.  
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En els supòsits a i b anteriors, només es considerarà elegible un contracte 
formalitzat per un període inferior a tres mesos, que compleixi el requisit de 
durada superior a un mes. 
 
L’ens local ha de fer constar que es compleix alguna, o algunes, de les 
circumstàncies assenyalades, mitjançant un informe tècnic que es presentarà 
en el moment de justificació de les despeses. El Servei de Mercat de Treball 
valorarà cada cas i decidirà sobre la validació de la causa justificativa. 

 
3.3. En cas que un treballador no superi el període de prova o causi baixa 

voluntària abans de transcórrer el període previst, es considera despesa 
elegible sempre que el contracte s’hagi formalitzat per un període mínim de 
tres mesos. 
 

3.4. La formalització d’un contracte per donar cobertura a una baixa fins a 
l’esgotament de la vigència del contracte o nomenament ha de ser, com a 
mínim, de tres mesos, ja que té la consideració d’una contractació nova i, per 
tant, ha de complir el requisit de durada mínima. 

 
3.5. En el moment de formalitzar noves contractacions en el marc de la modalitat 

(c) d’ajuts a la contractació laboral, cal garantir que les persones contractades 
no han treballat a la mateixa empresa en els darrers sis mesos. 

 
3.6. La contractació o nomenament de personal que es financi amb càrrec als 

ajuts atorgats, en qualsevol de les seves modalitats, es durà a terme garantint 
el respecte dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat i sempre d’acord amb la 
normativa que resulti aplicable. Amb caràcter específic, es respectaran les 
previsions que, en matèria de personal, prevegi la normativa d’aplicació 
vigent. A aquest efecte es convocaran els processos selectius corresponents 
per cobrir els llocs de treball oferts. Caldrà també tenir en compte les 
limitacions a la durada dels contractes laborals establerta en el vigent Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors. 

 
3.7. L’ens destinatari és el responsable de determinar l’instrument jurídic a utilitzar 

per a distribuir els ajuts a la contractació en el marc de modalitat (c) d’ajuts a 
la contractació laboral. A més, és qui lliurement determinarà les condicions a 
exigir a les empreses perceptores de les subvencions, respectant els mínims 
indicats anteriorment, i de conformitat amb els principis generals d’igualtat, 
objectivitat, publicitat, transparència i lliure concurrència, així com de la 
normativa general que resulti aplicable en aquesta matèria. 

 
3.8. No és admissible, com a condició a imposar pels ens destinataris, que les 

persones siguin residents al municipi de l’ens local destinatari, per tractar-se 
d’un requisit contrari al principi d’igualtat regulat en l’article 14 i 23.2 de la 
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Constitució, en introduir un tractament desigual per raó de residència que no 
té justificació en raó del mèrit i capacitat dels aspirants que participen en el 
procés selectiu.  

 
3.9. Respecte de les contractacions que s’efectuïn, la Diputació de Barcelona no 

participa ni és responsable de les convocatòries de subvencions ni dels 
processos selectius que duguin a terme les entitats locals i/o els empreses 
beneficiàries de les subvencions. 

 
3.10. La documentació derivada de l’execució d’actuacions que sigui objecte de 

suport en el marc d’aquest Pla, en qualsevol de les modalitats descrites, 
contindrà una referència expressa a l’ajut atorgat per part de la Diputació de 
Barcelona. Els nous contractes laborals i/o nomenaments que es formalitzin a 
partir de la data d’aprovació d’aquest Pla han de comprendre una menció al 
finançament percebut per part d’aquesta Corporació en els termes següents: 
“El present contracte / nomenament interí està finançat en tot/part amb càrrec 
a l’ajut atorgat en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim.” En cas de no ser possible 
preveure una clàusula en aquest sentit al propi contracte o nomenament, cal 
comunicar al beneficiari que el contracte o nomenament es finança amb 
càrrec als ajuts atorgats en el marc d’aquest Pla. 

 
4. Persones beneficiàries 

   
4.1. Són persones beneficiàries dels ajuts atorgats als ens locals destinataris, en 

totes les modalitats, les persones aturades i, amb caràcter específic, aquelles 
que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat. Es consideren 
persones aturades aquelles que no estiguin realitzant cap activitat retribuïda 
de caràcter laboral (per compte propi o aliè), i estiguin inscrites al Servei 
públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no 
ocupades (DONO), podent estar-ho també als Serveis Locals d’Ocupació. Els 
beneficiaris poden ser també persones que hagin participat o que participin 
d’alguna de les modalitats d’aquest Pla. 
 

4.2. Els ens destinataris dels ajuts han de destinar els imports concedits a 
promoure l’ocupació de les persones que tenen la condició de beneficiàries 
del present Pla afavorint, d’aquesta manera, la seva inserció socio-laboral i la 
reactivació de l’ocupació. Els ens locals executors poden incloure factors de 
priorització en l’aplicació del Pla per aquells col·lectius en situació de 
vulnerabilitat.  

 
4.3. Es recomana també aplicar la paritat de gènere en les contractacions 

efectuades en desenvolupament d’aquest Pla.  
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4.4. És en els corresponents plans i programes locals específics on es 
concretaran els requisits que han de complir les persones participants en 
cadascun d’ells, així com la concreció de si es tracta o no de persones en 
situació de vulnerabilitat. 

 
5. Acceptació 

 
5.1. L’ens destinatari disposa fins al 31 de maig de 2022 per presentar l’acceptació 

expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
5.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

5.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

5.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
5.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
5.6. En el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, els ens destinataris han 

d’informar, en el mateix formulari d’acceptació, sobre el pla de treball previst 
per a l’execució dels presents ajuts, assenyalant les actuacions que preveuen 
dur a terme, les quals podran destinar lliurement a qualsevol de les modalitats 
previstes. 

 
6. Execució i justificació 
 

6.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
6.2. Només són elegibles les despeses derivades de l’execució de les actuacions 

objecte dels presents ajuts. La despesa elegible varia en funció de la 
modalitat de què es tracti i és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del 
pressupost de despeses dels ens destinataris. Es poden justificar com a 
despeses directes: 
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6.2.1. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: 
 
La despesa elegible és la corresponent als capítols 1 i 4 del pressupost de 
depeses dels ens destinataris. Es poden justificar com a despeses directes: 
 
- Despeses de personal corresponents al Capítol 1 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. Es tracta de despeses derivades de la 
contractació laboral i/o del nomenament interí de persones aturades. 
Aquestes despeses es correspondran amb el cost laboral dels treballadors i 
treballadores que es contractin o nomenin en el marc d’un pla local 
d’ocupació. Inclou: 
 
a) Costos laborals: salari brut (inclosa la prorrata de les pagues 

extraordinàries i les quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa). 
b) Altres despeses elegibles: costos generats pel personal durant períodes 

de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en 
espècie, vacances no efectuades i liquidades, dietes i indemnitzacions 
per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per 
matrimoni. 

 
En el cas d’indemnitzacions per finalització de contracte, la imputació de 
despeses es calcularà de forma proporcional als períodes imputats. 
 

- Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, 
corresponents a les transferències efectuades a les entitats executores quan 
l’execució de les actuacions no es porti a terme pel propi ens. En aquest 
cas, per tant, es justificarà tant l’import transferit a l’ens executor com 
l’import concret de la despesa realitzada. 
 

- No són elegibles les despeses de formació que hagin realitzat les persones 
contractades, les quals es poden justificar a través de la modalitat de suport 
a la formació. 
 

6.2.2. Modalitat de suport a la formació:  
 
La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 
despeses dels ens destinataris. Es poden justificar com a despeses directes 
les derivades de la realització de cursos de formació, impartits directament 
per l’ens local destinatari, a través dels seus efectius, o bé per un ens 
perceptor d’un encàrrec, prioritàriament de caràcter professionalitzador 
adreçats a garantir la formació adequada de les persones aturades, així 
com també d'aquelles persones que es beneficiïn d'alguna de les altres 
modalitats de suport del present Pla. S'acceptaran també despeses 
derivades d'accions de formació de caràcter transversal sempre i quan 
tinguin relació amb els llocs de treball corresponents, i / o  estiguin 
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orientades a la inserció laboral i s’emmarquin en un itinerari personalitzat de 
millora de l'ocupabilitat. En particular, són elegibles les despeses següents: 
 
- Despeses de personal corresponents al Capítol 1 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris, en relació amb la formació impartida 
directament per l’ens local destinatari, a través dels seus efectius o bé per 
un ens perceptor d’un encàrrec. 
 

- Despeses corrents, que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost 
de despeses dels ens destinataris i/o executors, que derivin de: 

 
a) Costos relatius a l’equip docent, assegurances dels participants, 

material didàctic, lloguer d’espais, béns i/o equips, i despeses que 
l’entitat hagi d’abonar per poder acreditar la formació impartida. 

b) Les despeses derivades de beques per transport o dietes només són 
subvencionables fins a un 10% del total de despeses justificades en el 
marc de la present modalitat de suport a la formació. 

c) Les despeses derivades de l’expedició de certificats de professionalitat. 
 

- Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, 
corresponents a les transferències efectuades a les entitats executores 
quan l’execució de les actuacions no es porti a terme pel propi ens. En 
aquest cas, per tant, es justificarà tant l’import transferit a l’ens executor 
com l’import concret de la despesa realitzada. 

 
6.2.3. Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: 
 
La despesa elegible és la corresponent al capítol 4 del pressupost de 
despeses dels ens destinataris. Es poden justificar com a despeses directes: 

 
- Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals 

derivades de la concessió d’ajuts o subvencions a empreses per al 
desplegament d’actuacions relacionades amb aquesta modalitat de suport. 
També són elegibles les despeses corresponents a les transferències a 
favor de les entitats executores, quan l’execució de les actuacions no es 
porti a terme pel propi ens.  

 
Per a aquesta modalitat no són elegibles les despeses derivades dels 
costos generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions 
per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, 
dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i 
percepcions per matrimoni. 

 
6.3. Les despeses derivades de la contractació de personal laboral, en qualsevol 

de les seves modalitats, es correspondran amb el cost laboral dels 
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treballadors i treballadores que es contractin en els termes definits en aquest 
règim regulador. 
 

6.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
6.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
6.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

6.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
6.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
6.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
6.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
6.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades, entre d’altres:  
 

- despeses derivades dels costos de personal vinculat a la gestió dels ajuts 
concedits en el marc del present Pla, així com les que es derivin de la 
contractació externa de la gestió dels ajuts de referència. 

- despeses associades a l’adquisició de material, vestuari per als 
treballadors/es contractats i d’equipament per a la prevenció de riscos 
laborals.  
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6.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions, així com subvencions o ajuts obtinguts d’ens públic o 
privats, sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de 
l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes despeses. En aquest sentit, 
les despeses que s’imputin a l’ajut de la Diputació de Barcelona, no poden 
justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 
 

6.13. Els ajuts concedits en el marc d’aquest Pla es poden destinar a dur a terme 
actuacions en el marc de les diferents modalitats de suport sempre i quan no 
es financin les mateixes despeses. En aquest sentit, un mateix treballador o 
treballadora pot ser beneficiari de les actuacions desplegades en el marc de 
diferents modalitats. Sens perjudici de la complementarietat dels ajuts, la 
justificació de despeses es farà en la modalitat que correspongui. 

 
6.14. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
6.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 
En aquests supòsits cal que en deixin constància, en el mateix document de 
justificació de despesa, de l’existència d’un acord. Haurà també d’acreditar la 
transferència realitzada per l'ens destinatari per a l'execució de l'actuació. 

 
6.16. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació i de l’import transferit. En aquests supòsits cal que en deixin 
constància, en el mateix document de justificació de despesa, de l’existència 
d’un conveni d’encàrrec de gestió previ. 

 
6.17. S’admetrà l’execució per entitats del tercer sector dels ajuts atorgats en el 

marc de la modalitat de suport als plans locals d’ocupació (a). En aquest cas, 
es farà constar aquesta circumstància en el mateix formulari d’acceptació o, 
en el seu defecte, en el tràmit de justificació. Quan la contractació de personal 
es dugui a terme per part d’una entitat del tercer sector, cal complir els 
requisits següents: 
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a) Aquesta entitat ha de ser una organització sense ànim de lucre que gestioni 
programes i/o serveis d’atenció social de les persones o grups en situació de 
vulnerabilitat.  
 

b) L’ens local destinatari ha de tramitar el procediment legal corresponent als 
efectes de determinar l’entitat del tercer sector que executarà el pla local 
d’ocupació o que assumirà la contractació o nomenament de personal, a 
compte del destinatari, en el marc del desplegament d’una activitat concreta. 

  
c) En tractar-se d’un sistema d’execució excepcional, en el moment de 

l’acceptació s’enviarà a través del PMT (Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions) un informe de justificació emès per l’ens local 
destinatari, motivant la opció d’execució a través d’aquest tipus d’entitats. 
Aquest informe ha de comptar amb la validació tècnica del Servei de Mercat 
de Treball, i es validarà mitjançant comunicació a l’ens local. En cas de no 
presentar-se en el moment de l’acceptació es podrà lliurar abans o 
simultàniament amb la justificació de despeses. Es considerarà validat en el 
moment d’efectuar el pagament de l’import que s’hagi justificat o si, 
transcorreguts tres mesos des de la seva presentació, no s’ha iniciat el 
procediment de reintegrament dels imports abonats.  

 
d) L’ens destinatari és, en tot cas, el responsable de la correcta execució de les 

actuacions que executi l’entitat del tercer sector que comportin la 
contractació de nou personal. 

 
e) Així mateix, l’ens local destinatari vetllarà perquè en el processos de 

selecció i nomenament que tramiti l’entitat del tercer sector es compleixin els 
requisits exigits per la normativa aplicable i no s’exigeixin majors 
requeriments que aquells que pugui establir el destinatari en cas d’executar 
les actuacions directament. 

 
f) L’entitat del tercer sector ha de fer constar que és la Diputació de Barcelona 

qui finança, total o parcialment, aquestes contractacions de personal. 
 

g) Es prohibeix que l’entitat pugui subcontractar a una altra empresa per 
executar plans locals d’ocupació o activitats que portin aparellada la 
contractació o nomenament de personal. 

 
h) L’entitat del tercer sector no pot contractar personal que hagi treballat en la 

mateixa entitat en els darrers tres mesos. 
 

6.18. L’entitat destinatària pot subcontractar la realització parcial o total de les 
actuacions desenvolupades en execució dels presents ajuts, respectant allò 
disposat a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions i l’article 68.1 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat 
per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 

6.19. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 

 
6.20. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 

6.21. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
7. Obligacions dels ens destinataris 

 

7.1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es 
comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat 
amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat i 
transparència, així com també, a presentar la corresponent documentació 
justificativa i, en particular, a complir les següents obligacions: 

 
a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació, verificació i control financer que realitzi la Diputació de 
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació 
amb l’ajut concedit. 

b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació 
de Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les 
determinacions que s’estableixen en aquest règim, així com dels ingressos 
amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests 
documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys. 

c. Els ens destinataris han de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició 
i/o obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat 
prèviament. 

 
7.2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 

cada cas corresponguin i pot suposar la revocació, reducció I reintegrament 
de l’ajut concedit. 

 
8. Pagament 

 
8.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 

convocatòria del Catàleg 2022: S’estableix un pagament avançat del 100% de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa. 
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8.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
9. Renúncia 

 
9.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 

totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 
 

9.2. Durant l’any 2022, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 
igual o superior al 15% de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, 
destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies 
a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser 
el mateix que en la distribució inicial. 

 
10. Audiència i tancament 

 
10.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 

de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 
 

10.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 

 
10.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 

10.4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, 
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart. APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19.  
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
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Sisè. 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 i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
Gerència Serveis de Comerç 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals” de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.199.899 € (Exp. núm. 
2021/21777).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-
2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, 
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mercats i fires locals”, per mitjà del qual es dona suport al desenvolupament 
d'actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial dels 
àmbits del comerç urbà, els mercats i les fires locals per fomentar el tractament 
integral de l'oferta comercial i de serveis dels municipis d'acord amb les 
característiques i les necessitats del territori i la seva demanda. Potenciant, 
d’aquesta manera, tots aquells municipis que compten amb una major estructura 
comercial i, conseqüentment, li dediquen més esforç tècnic i econòmic. Els seus 
destinataris són ajuntaments i entitats municipals descentralitzades. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 9 de febrer de 2022, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 
El fons es distribueix exclusivament atenent a dos criteris de distribució: el 
poblacional i l’estructura comercial existent. 
 
El primer criteri, el criteri poblacional està dividit en 6 trams de població que van de 
menor a major nombre d’habitants, amb un màxim de 40 punts. 

 

 Fins a 2.500 habitants 5 punts 

 2.501 a 10.000 habitants 10 punts 

 10.001 a 20.000 habitants 20 punts 

 20.001 a 50.000 habitants 30 punts 

 50.001 a 75.000 habitants 35 punts 

 Més de 75.000 habitants 40 punts 
 

Es potencia els ens locals amb major població, atesa que hi ha una relació entre 
nombre d’habitants i estructura comercial. 

 
El segon criteri, que obeeix a l’estructura comercial, està dividit en 4 subcriteris que 
valoren l’oferta comercial en base al nombre d’establiments comercials existents, 
els mercats municipals, els mercats de venda no sedentària i les fires locals. A 
cadascun d’aquests 4 subcriteris li corresponen un màxim de 15 punts. Com en el 
cas del criteri poblacional, cada subcriteri està dividit en 6 trams que fan referència 
a l’estructura comercial amb una puntuació que va de de menys a més per atorgar 
més valor aquells municipis que compten amb major estructura comercial.  
Estructura comercial d’establiments comercials existents: 

 

 Fins a 50 establiments comercials 6 punts 

 De 51 a 100 establiments comercials 8 punts 

 De 101 a 200 establiments comercials 10 punts 

 De 201 a 500 establiments comercials 12 punts 

 De 501 a 1.000 establiments comercials 14 punts 

 Més de 1.000 establiments comercials 15 punts 
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Estructura comercial de mercats municipals existents: 
 

 Fins a 1 mercat municipal 6 punts 

 Fins a 2 mercats municipals 8 punts 

 Fins a 3 mercats municipals 10 punts 

 Fins a 4 mercats municipals 12 punts 

 Fins a 5 mercats municipals 14 punts 

 Més de 5 mercats municipals 15 punts 
 
Estructura comercial de mercats de venda no sedentària existents: 

 

 Fins a 1 mercat de venda no sedentària 6 punts 

 Fins a 2 mercats de venda no sedentària 8 punts 

 Fins a 3 mercats de venda no sedentària 10 punts 

 Fins a 4 mercats de venda no sedentària 12 punts 

 Fins a 5 mercats de venda no sedentària 14 punts 

 Més de 5 mercats de venda no sedentària 15 punts 
 

Estructura comercial de fires locals existents: 
 

 Fins a 1 fira local 6 punts 

 Fins a 2 fires locals 8 punts 

 Fins a 3 fires locals 10 punts 

 Fins a 4 fires locals 12 punts 

 Fins a 5 fires locals 14 punts 

 Més de 5 fires local 15 punts 
 

El pressupost total destinat per aquest fons és d’un milió dos-cents mil 
(1.200.000,00) EUR que es distribueix de la següent manera: s’atorga una sèrie de 
punts depenent del nombre de població i estructura comercial i a cada punt li 
correspon una quantitat econòmica. 

 
El nombre total de punts assignats entre els 2 criteris és de 9.741 i cada punt 
equival a cent vint-i-tres amb dinou (123,19) EUR. 

 
En tot cas, i per garantir un equilibri territorial, s'estableix un import mínim assegurat 
de mil cinc-cents (1.500,00) EUR per municipi. La quantitat resultant d’aquest import 
mínim a cada ens local és de setanta mil cinc-cents (70.500,00) EUR. 

 
Un cop restada la quantitat mínima a repartir, queda un milió cent vint-i-nou mil cinc-
cents (1.129.500) EUR a repartir entre el conjunts d’entitats, el punts pendents 
d’adjudicar són 9.230 i cada punt té un import de cent vint-i-dos amb trenta-cinc 
(122,35) EUR. 
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En resum el mètode de distribució és el següent:  
 

IMPORT A ASSIGNAR 1.200.000,00 € 

PUNTS TOTALS 9.741 

IMPORT PER PUNT 123,19 € 

 
 

Sumatori punts 1500€ 511 

Sumatori imports 1500€ 70.500,00 € 

Punts pendents adjudicar 9.230  

Import pendent d'adjudicar 1.129.500,00 € 

Preu punt pendent adjudicar 122,35 € 

ADJUDICAT TOTAL 1.199.899,00 € 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser d’un milió dos-

cents mil (1.200.000,00) EUR, mentre que la quantia que finalment es proposa 
concedir és d’un milió cent noranta-nou mil vuit-cents noranta-nou (1.199.899,00) 
EUR. D’acord amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre 
aplicacions pressupostàries, sense que dita redistribució comporti un increment en 
el pressupost inicial assignat 

 
7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
8. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 

2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

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

l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/2019, de 16 de desembre, i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant, BOPB) de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.05.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021, i núm. 518/22, de 27 de 
gener, publicat al BOPB de 31.1.2022. 
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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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit 
comercial, mercats i fires locals”, que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 22/Y/316493 6.118,00 2203000347 1 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 22/Y/316492 1.500,00 2203000347 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 22/Y/316491 3.671,00 2203000347 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 22/Y/316490 4.650,00 2203000347 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 22/Y/316489 2.080,00 2203000347 5 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 22/Y/316487 5.873,00 2203000347 6 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 22/Y/316486 3.916,00 2203000347 7 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 22/Y/316485 2.080,00 2203000347 8 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 22/Y/316484 6.363,00 2203000347 9 

Ajuntament d'Artés P0801000A 22/Y/316483 3.671,00 2203000347 10 

Ajuntament d'Avià P0801100I 22/Y/316482 2.815,00 2203000347 11 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 22/Y/316481 2.815,00 2203000347 12 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 22/Y/316480 2.080,00 2203000347 13 

Ajuntament de Badalona P0801500J 22/Y/316479 10.523,00 2203000347 14 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 22/Y/316478 4.894,00 2203000347 15 

Ajuntament de Bagà P0801600H 22/Y/316477 3.304,00 2203000347 16 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 22/Y/316476 3.426,00 2203000347 17 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 22/Y/316475 3.426,00 2203000347 18 

Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 22/Y/316474 7.831,00 2203000347 19 

Ajuntament de Begues P0802000J 22/Y/316473 2.692,00 2203000347 20 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 22/Y/316472 1.500,00 2203000347 21 

Ajuntament de Berga P0802200F 22/Y/316471 6.485,00 2203000347 22 

Ajuntament de Bigues i Riells del Fai P0802300D 22/Y/316470 4.772,00 2203000347 23 

Ajuntament de Borredà P0802400B 22/Y/316469 2.080,00 2203000347 24 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 22/Y/316465 2.325,00 2203000347 25 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 22/Y/316464 3.671,00 2203000347 26 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 22/Y/316463 3.671,00 2203000347 27 

Ajuntament de Calaf P0803100G 22/Y/316462 3.916,00 2203000347 28 

Ajuntament de Calders P0803400A 22/Y/316461 3.059,00 2203000347 29 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 22/Y/316460 5.629,00 2203000347 30 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 22/Y/316459 4.160,00 2203000347 31 

Ajuntament de Calella P0803500H 22/Y/316458 6.363,00 2203000347 32 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 22/Y/316457 3.426,00 2203000347 33 

Ajuntament de Callús P0803700D 22/Y/316456 3.304,00 2203000347 34 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 22/Y/316455 1.500,00 2203000347 35 

Ajuntament de Campins P0803800B 22/Y/316454 2.080,00 2203000347 36 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 22/Y/316453 5.873,00 2203000347 37 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 22/Y/316452 4.405,00 2203000347 38 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 22/Y/316451 2.692,00 2203000347 39 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 22/Y/316450 3.916,00 2203000347 40 

Ajuntament de Capellades P0804300B 22/Y/316449 3.671,00 2203000347 41 

Ajuntament de Capolat P0804400J 22/Y/316448 2.080,00 2203000347 42 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 22/Y/316447 6.852,00 2203000347 43 

Ajuntament de Cardona P0804600E 22/Y/316446 3.916,00 2203000347 44 

Ajuntament de Carme P0804700C 22/Y/316445 2.080,00 2203000347 45 

Ajuntament de Casserres P0804800A 22/Y/316444 3.059,00 2203000347 46 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 22/Y/316443 1.500,00 2203000347 47 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 22/Y/316442 2.080,00 2203000347 48 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 22/Y/316441 2.080,00 2203000347 49 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 22/Y/316440 7.586,00 2203000347 50 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 22/Y/316439 4.160,00 2203000347 51 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 22/Y/316438 4.405,00 2203000347 52 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 22/Y/316437 2.080,00 2203000347 53 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 22/Y/316436 7.953,00 2203000347 54 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 22/Y/316435 1.500,00 2203000347 55 

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 22/Y/316434 1.500,00 2203000347 56 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 22/Y/316433 2.080,00 2203000347 57 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 22/Y/316432 1.500,00 2203000347 58 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 22/Y/316431 1.500,00 2203000347 59 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 22/Y/316430 1.500,00 2203000347 60 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 22/Y/316429 3.426,00 2203000347 61 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 22/Y/316428 1.500,00 2203000347 62 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 22/Y/316427 2.325,00 2203000347 63 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/Y/316426 3.916,00 2203000347 64 

Ajuntament de Cercs P0826800E 22/Y/316425 2.325,00 2203000347 65 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 22/Y/316424 9.421,00 2203000347 66 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 22/Y/316423 2.937,00 2203000347 67 

Ajuntament de Collbató P0806800I 22/Y/316422 3.426,00 2203000347 68 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 22/Y/316421 2.325,00 2203000347 69 

Ajuntament de Copons P0807000E 22/Y/316420 2.080,00 2203000347 70 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 22/Y/316419 5.384,00 2203000347 71 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 22/Y/316418 9.911,00 2203000347 72 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/Y/316417 5.629,00 2203000347 73 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 22/Y/316416 3.426,00 2203000347 74 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 22/Y/316406 2.815,00 2203000347 75 

Ajuntament de Fígols P0807900F 22/Y/316405 1.500,00 2203000347 76 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 22/Y/316404 1.500,00 2203000347 77 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 22/Y/316403 1.500,00 2203000347 78 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 22/Y/316402 3.059,00 2203000347 79 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 22/Y/316401 2.080,00 2203000347 80 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 22/Y/316400 2.080,00 2203000347 81 

Ajuntament de Gaià P0808900E 22/Y/316398 2.080,00 2203000347 82 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 22/Y/316397 2.080,00 2203000347 83 

Ajuntament de Gavà P0808800G 22/Y/316395 7.831,00 2203000347 84 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/Y/316394 3.916,00 2203000347 85 

Ajuntament de Gironella P0809100A 22/Y/316393 3.916,00 2203000347 86 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 22/Y/316392 1.500,00 2203000347 87 

Ajuntament de Granera P0809400E 22/Y/316390 1.500,00 2203000347 88 

Ajuntament de Granollers P0809500B 22/Y/316389 8.810,00 2203000347 89 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació Posició 

Ajuntament de Gualba P0809600J 22/Y/316388 2.080,00 2203000347 90 

Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 22/Y/316387 2.815,00 2203000347 91 

Ajuntament de Gurb P0809900D 22/Y/316386 2.692,00 2203000347 92 

Ajuntament de Jorba P0810200F 22/Y/316382 1.500,00 2203000347 93 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 22/Y/316396 5.384,00 2203000347 94 

Ajuntament de la Granada P0809300G 22/Y/316391 1.500,00 2203000347 95 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 22/Y/316381 2.325,00 2203000347 96 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 22/Y/316380 6.118,00 2203000347 97 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 22/Y/316343 2.325,00 2203000347 98 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 22/Y/316327 3.426,00 2203000347 99 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 22/Y/316320 2.080,00 2203000347 100 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 22/Y/316319 3.304,00 2203000347 101 

Ajuntament de la Quar P0817600J 22/Y/316307 1.500,00 2203000347 102 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 22/Y/316303 5.629,00 2203000347 103 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 22/Y/316204 2.692,00 2203000347 104 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 22/Y/316488 3.916,00 2203000347 105 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 22/Y/316466 1.500,00 2203000347 106 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 22/Y/316399 6.607,00 2203000347 107 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 22/Y/316368 1.500,00 2203000347 108 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 22/Y/316367 2.692,00 2203000347 109 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 22/Y/316409 2.080,00 2203000347 110 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 22/Y/316408 2.080,00 2203000347 111 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 22/Y/316407 2.815,00 2203000347 112 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J 22/Y/316385 10.523,00 2203000347 113 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 22/Y/316379 4.160,00 2203000347 114 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 22/Y/316378 2.937,00 2203000347 115 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 22/Y/316377 5.384,00 2203000347 116 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 22/Y/316376 1.500,00 2203000347 117 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 22/Y/316375 6.118,00 2203000347 118 

Ajuntament de Malla P0811000I 22/Y/316374 1.500,00 2203000347 119 
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Import 
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Operació Posició 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 22/Y/316373 7.586,00 2203000347 120 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/316372 11.012,00 2203000347 121 

Ajuntament de Marganell P0824200J 22/Y/316371 1.500,00 2203000347 122 

Ajuntament de Martorell P0811300C 22/Y/316370 8.320,00 2203000347 123 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 22/Y/316369 3.426,00 2203000347 124 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 22/Y/316365 3.671,00 2203000347 125 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 22/Y/316364 2.937,00 2203000347 126 

Ajuntament de Mataró P0812000H 22/Y/316363 10.767,00 2203000347 127 

Ajuntament de Mediona P0812100F 22/Y/316362 3.059,00 2203000347 128 

Ajuntament de Moià P0813700B 22/Y/316361 3.671,00 2203000347 129 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 22/Y/316360 7.341,00 2203000347 130 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 22/Y/316359 8.443,00 2203000347 131 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 22/Y/316358 1.500,00 2203000347 132 

Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 22/Y/316357 3.916,00 2203000347 133 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 22/Y/316356 6.118,00 2203000347 134 

Ajuntament de Montclar P0812900I 22/Y/316355 2.080,00 2203000347 135 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 22/Y/316354 2.815,00 2203000347 136 

Ajuntament de Montgat P0812500G 22/Y/316353 5.629,00 2203000347 137 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 22/Y/316352 2.815,00 2203000347 138 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 22/Y/316351 2.080,00 2203000347 139 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 22/Y/316350 3.671,00 2203000347 140 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 22/Y/316349 5.384,00 2203000347 141 

Ajuntament de Montseny P0813600D 22/Y/316348 3.182,00 2203000347 142 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 22/Y/316347 2.080,00 2203000347 143 

Ajuntament de Mura P0813800J 22/Y/316346 1.500,00 2203000347 144 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 22/Y/316345 3.916,00 2203000347 145 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22/Y/316344 3.916,00 2203000347 146 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 22/Y/316331 1.500,00 2203000347 147 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/Y/316330 2.937,00 2203000347 148 

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 22/Y/316329 5.629,00 2203000347 149 
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Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/Y/316328 5.629,00 2203000347 150 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 22/Y/316325 4.650,00 2203000347 151 

Ajuntament de Perafita P0815900F 22/Y/316324 2.080,00 2203000347 152 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/Y/316323 5.139,00 2203000347 153 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 22/Y/316322 7.097,00 2203000347 154 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/Y/316318 2.937,00 2203000347 155 

Ajuntament de Pontons P0816700I 22/Y/316316 1.500,00 2203000347 156 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 22/Y/316314 3.916,00 2203000347 157 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 22/Y/316312 6.118,00 2203000347 158 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 22/Y/316311 6.607,00 2203000347 159 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 22/Y/316310 1.500,00 2203000347 160 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 22/Y/316309 3.182,00 2203000347 161 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 22/Y/316308 1.500,00 2203000347 162 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 22/Y/316306 2.325,00 2203000347 163 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 22/Y/316305 1.500,00 2203000347 164 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 22/Y/316304 6.607,00 2203000347 165 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 22/Y/316302 3.916,00 2203000347 166 

Ajuntament de Rubí P0818300F 22/Y/316301 9.544,00 2203000347 167 

Ajuntament de Rubió P0818400D 22/Y/316300 2.080,00 2203000347 168 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 22/Y/316299 1.500,00 2203000347 169 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 22/Y/316298 11.501,00 2203000347 170 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 22/Y/316297 1.500,00 2203000347 171 

Ajuntament de Saldes P0818900C 22/Y/316296 2.080,00 2203000347 172 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/Y/316295 3.671,00 2203000347 173 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 22/Y/316294 6.607,00 2203000347 174 

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 22/Y/316293 2.080,00 2203000347 175 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 22/Y/316292 6.607,00 2203000347 176 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 22/Y/316291 4.894,00 2203000347 177 

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 22/Y/316290 4.160,00 2203000347 178 

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 22/Y/316289 2.080,00 2203000347 179 
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Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 22/Y/316288 10.400,00 2203000347 180 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 22/Y/316287 1.500,00 2203000347 181 

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 22/Y/316286 3.671,00 2203000347 182 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 22/Y/316285 6.607,00 2203000347 183 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 22/Y/316284 2.692,00 2203000347 184 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 22/Y/316283 10.645,00 2203000347 185 

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 22/Y/316282 2.080,00 2203000347 186 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 22/Y/316281 1.958,00 2203000347 187 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 22/Y/316280 4.160,00 2203000347 188 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 22/Y/316279 4.405,00 2203000347 189 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 22/Y/316278 7.341,00 2203000347 190 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 22/Y/316277 3.059,00 2203000347 191 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 22/Y/316276 1.958,00 2203000347 192 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 22/Y/316275 3.671,00 2203000347 193 

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 22/Y/316274 2.692,00 2203000347 194 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 22/Y/316273 2.325,00 2203000347 195 

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 22/Y/316272 2.080,00 2203000347 196 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 22/Y/316271 5.139,00 2203000347 197 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 22/Y/316270 7.831,00 2203000347 198 

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 22/Y/316269 2.080,00 2203000347 199 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 22/Y/316268 3.426,00 2203000347 200 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 22/Y/316267 6.118,00 2203000368 1 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 22/Y/316266 2.815,00 2203000368 2 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 22/Y/316265 4.160,00 2203000368 3 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 22/Y/316264 1.500,00 2203000368 4 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 22/Y/316263 2.080,00 2203000368 5 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 22/Y/316262 2.080,00 2203000368 6 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 22/Y/316261 2.937,00 2203000368 7 
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Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles P0822800I 22/Y/316260 2.080,00 2203000368 8 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 22/Y/316259 2.080,00 2203000368 9 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 22/Y/316258 7.831,00 2203000368 10 

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 22/Y/316257 2.815,00 2203000368 11 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 22/Y/316256 3.059,00 2203000368 12 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 22/Y/316255 3.426,00 2203000368 13 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 22/Y/316254 1.500,00 2203000368 14 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 22/Y/316253 4.650,00 2203000368 15 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 22/Y/316252 2.815,00 2203000368 16 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 22/Y/316251 2.815,00 2203000368 17 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 22/Y/316250 6.363,00 2203000368 18 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 22/Y/316249 2.080,00 2203000368 19 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 22/Y/316248 5.629,00 2203000368 20 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 22/Y/316247 1.500,00 2203000368 21 

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 22/Y/316246 3.916,00 2203000368 22 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 22/Y/316245 3.916,00 2203000368 23 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 22/Y/316244 4.160,00 2203000368 24 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 22/Y/316243 2.815,00 2203000368 25 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 22/Y/316242 7.097,00 2203000368 26 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 22/Y/316241 1.500,00 2203000368 27 

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 22/Y/316240 3.671,00 2203000368 28 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 22/Y/316239 9.911,00 2203000368 29 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A 22/Y/316238 2.815,00 2203000368 30 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 22/Y/316237 2.815,00 2203000368 31 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 22/Y/316236 3.916,00 2203000368 32 

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 22/Y/316235 2.080,00 2203000368 33 

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 22/Y/316234 5.139,00 2203000368 34 
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Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 22/Y/316233 4.160,00 2203000368 35 

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 22/Y/316232 1.500,00 2203000368 36 

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 22/Y/316231 2.325,00 2203000368 37 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 22/Y/316230 1.500,00 2203000368 38 

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 22/Y/316229 1.500,00 2203000368 39 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 22/Y/316228 4.650,00 2203000368 40 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 22/Y/316227 2.080,00 2203000368 41 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 22/Y/316226 8.076,00 2203000368 42 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 22/Y/316225 4.160,00 2203000368 43 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 22/Y/316224 3.671,00 2203000368 44 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 22/Y/316223 4.160,00 2203000368 45 

Ajuntament de Seva P0826900C 22/Y/316222 3.426,00 2203000368 46 

Ajuntament de Sitges P0827000A 22/Y/316221 8.320,00 2203000368 47 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 22/Y/316220 1.500,00 2203000368 48 

Ajuntament de Sora P0827200G 22/Y/316219 2.080,00 2203000368 49 

Ajuntament de Subirats P0827300E 22/Y/316218 3.671,00 2203000368 50 

Ajuntament de Súria P0827400C 22/Y/316217 3.671,00 2203000368 51 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 22/Y/316216 2.080,00 2203000368 52 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 22/Y/316215 1.500,00 2203000368 53 

Ajuntament de Taradell P0827800D 22/Y/316213 3.916,00 2203000368 54 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 22/Y/316212 2.080,00 2203000368 55 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 22/Y/316211 1.500,00 2203000368 56 

Ajuntament de Teià P0828100H 22/Y/316210 4.405,00 2203000368 57 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 22/Y/316209 10.156,00 2203000368 58 

Ajuntament de Tiana P0828200F 22/Y/316208 3.426,00 2203000368 59 

Ajuntament de Tona P0828300D 22/Y/316207 3.671,00 2203000368 60 

Ajuntament de Tordera P0828400B 22/Y/316206 6.363,00 2203000368 61 

Ajuntament de Torelló P0828500I 22/Y/316205 5.873,00 2203000368 62 
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Ajuntament de Torrelavit P0828700E 22/Y/316203 2.080,00 2203000368 63 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 22/Y/316202 2.815,00 2203000368 64 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 22/Y/316201 2.692,00 2203000368 65 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 22/Y/316199 2.692,00 2203000368 66 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 22/Y/316198 2.815,00 2203000368 67 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 22/Y/316197 2.080,00 2203000368 68 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 22/Y/316196 3.426,00 2203000368 69 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/Y/316195 5.873,00 2203000368 70 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 22/Y/316194 2.692,00 2203000368 71 

Ajuntament de Veciana P0829800B 22/Y/316193 1.500,00 2203000368 72 

Ajuntament de Vic P0829900J 22/Y/316192 9.177,00 2203000368 73 

Ajuntament de Vilada P0830000F 22/Y/316191 2.080,00 2203000368 74 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 22/Y/316190 8.687,00 2203000368 75 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 22/Y/316189 2.692,00 2203000368 76 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès P0830600C 22/Y/316507 8.810,00 2203000368 77 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 22/Y/316187 2.815,00 2203000368 78 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 22/Y/316186 2.080,00 2203000368 79 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 22/Y/316185 5.629,00 2203000368 80 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 22/Y/316184 3.426,00 2203000368 81 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 22/Y/316183 8.687,00 2203000368 82 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 22/Y/316182 5.139,00 2203000368 83 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 22/Y/316181 7.341,00 2203000368 84 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 22/Y/316180 1.500,00 2203000368 85 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 22/Y/316179 2.080,00 2203000368 86 

Ajuntament del Bruc P0802500I 22/Y/316468 2.325,00 2203000368 87 

Ajuntament del Brull P0802600G 22/Y/316467 2.080,00 2203000368 88 

Ajuntament del Masnou P0811700D 22/Y/316366 7.341,00 2203000368 89 

Ajuntament del Papiol P0815700J 22/Y/316326 3.426,00 2203000368 90 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 22/Y/316321 2.080,00 2203000368 91 
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Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 22/Y/316317 1.958,00 2203000368 92 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 22/Y/316315 8.443,00 2203000368 93 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 22/Y/316384 1.958,00 2203000368 94 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 22/Y/316313 1.500,00 2203000368 95 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 22/Y/316411 7.097,00 2203000368 96 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 22/Y/316410 8.565,00 2203000368 97 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 22/Y/316383 8.076,00 2203000368 98 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 22/Y/316342 3.426,00 2203000368 99 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 22/Y/316341 2.203,00 2203000368 100 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 22/Y/316340 2.570,00 2203000368 101 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 22/Y/316339 6.607,00 2203000368 102 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 22/Y/316338 2.692,00 2203000368 103 

Ajuntament d'Olost P0814800I 22/Y/316337 2.570,00 2203000368 104 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 22/Y/316336 3.916,00 2203000368 105 

Ajuntament d'Orís P0814900G 22/Y/316335 2.080,00 2203000368 106 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 22/Y/316334 2.080,00 2203000368 107 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 22/Y/316333 2.080,00 2203000368 108 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 22/Y/316332 2.080,00 2203000368 109 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 22/Y/316200 2.325,00 2203000368 110 

Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra 

P0800249E 22/Y/316415 1.958,00 Condicionat a l’ajustament de valor 

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Martí de Torroella 

P0800043B 22/Y/316414 1.500,00 Condicionat a l’ajustament de valor 

Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà 

P0800314G 22/Y/316413 2.080,00 Condicionat a l’ajustament de valor 

Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix 

P0800003F 22/Y/316412 3.426,00 Condicionat a l’ajustament de valor 

  Import total: 1.199.899,00   
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Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, segons el detall 
que s’indica en el present apartat, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari: 
 
a. REDUIR l’autorització de la despesa en la quantia total de nou mil seixanta-cinc 

(9.065,00) EUR, segons el detall següent: 
 

Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import 
(EUR) 

Operació  Posició 

G/30302/43100/46280 9.065,00 2202900077 1 

Import total:              9.065,00 

 
b. APROVAR l’autorització de la despesa total de vuit mil nou-cents seixanta-quatre 

(8.964,00) EUR, a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu que 
s’indiquen en aquest acord, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en 
funció del tipus d’ens beneficiari; tot condicionant-ho a la regularització comptable 
aprovada en el present acord: 

 
Any 2022: 

 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30302/43100/46880 8.964,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

Import total:                   8.964,00 
 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió cent noranta-nou mil 
vuit-cents noranta-nou (1.199.899,00) EUR, a càrrec de les aplicacions del pressupost 
corporatiu que s’indiquen en aquest acord; tot condicionant-ho a la regularització 
comptable i autorització de la despesa aprovada en l’acord anterior, i segons el detall 
següent i la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30302/43100/46280 1.190.935,00  

G/30302/43100/46880 8.964,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

Import total:           1.199.899,00 
 
Quart. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades en l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del 
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fons de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 24 d’abril de 2022 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. No obstant això, no es consideren elegibles les 
despeses de desplaçament; tiquets d'aparcament; premis i obsequis; 
despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet servir en les 
actuacions. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 
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2.5. En cas d’ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros, la justificació dels 
ajuts s’ha de realitzar a través del model normalitzat i simplificat de justificació 
de despeses, d’acord amb el qual s’acrediten les despeses realitzades pel 
seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en una explicació 
de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la presentació de 
memòries ni formularis tècnics.  

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
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executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022: S’estableix un pagament avançat del 100% de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa. 

 
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
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4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens 
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per 
part de la Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la 
compensació. 

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha 
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
 
Setè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
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mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per 
un import de 300.000 € (Exp. núm. 2022/2080).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té proposats entre els seus objectius 
principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió artística dels 
municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir suport als 
ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió, creació i 
producció artística, i a les estratègies de creació i formació de públics, mitjançant el 
recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, 
les arts visuals i la literatura professionals als municipis. 
 
El projecte d’un cicle o festival artístic permet la projecció dels diferents àmbits artístics 
a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, 
la difusió i formació artística de tot tipus de públic i la recerca de noves expressions 
artístiques. 
 
Les Administracions supra-locals han d’ajudar a oferir alternatives perquè els cicles i 
festivals artístics ofereixin iniciatives innovadores, dins el camp de la difusió artística, 
per mantenir la seva identitat i la seva viabilitat com a expressions culturals vers la 
ciutadania. Donar suport al desenvolupament del projecte dels cicles i festivals de 
difusió artística als municipis, ajuda a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al 
desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar cicles i festivals inicialment previstos a la demarcació de 
Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, o 
que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat 
despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no 
realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format 
virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a 
contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
En el cas de la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Cultura s’estan impulsant 
diverses mesures que possibilitin pal·liar l’impacte negatiu i donin suport al sector de 
les arts escèniques i musicals i de les arts visuals, per fer front a l'impacte econòmic i 
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social ocasionat i alhora ajudin a impulsar la recuperació de les programacions 
artístiques professionals dels municipis. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).  
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’Àrea de Cultura es volen fomentar els projectes i les activitats dels 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de TRES-
CENTS MIL EUROS (300.000,00 EUR) i que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48901 tot i que depenent dels ens beneficiaris també 
pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47901 del pressupost 
de l’any 2022. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
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Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núms. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021, que atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, per delegació de la Presidència, la convocatòria (núm. 
202220225120013103), que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR CICLES I FESTIVALS ARTÍSTICS 
ORGANITZATS PER ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL A REALITZAR 
DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2022 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013103 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
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La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura, destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades 
del sector cultural que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2022. Es consideraran els cicles o 
festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin en altres seus de 
municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Als efectes d'aquestes bases, s'entenen per festival i cicle el projecte dedicat a un o 
diversos àmbits professionals de la creació artística que formi una unitat programàtica, 
portada a terme en un o diversos municipis durant un període de temps determinat, amb uns 
objectius clars i definits. 
 
S’entén per professional el conjunt de manifestacions artístiques que van a càrrec de 
creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o formació 
acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional més enllà de l’àmbit 
local. 
 
Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els 
següents requisits: 
 

 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit professional de les arts escèniques, la música, 
el cinema, les arts visuals i/o la literatura. 

 

 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de Barcelona 
(exceptuant la ciutat de Barcelona). 

 

- Per a cicles i festivals de música: 3 concerts  

- Per a cicles i festivals d’arts escèniques: 3 funcions. En el cas de representacions 
breus (de menys de 30 minuts) o lectures dramatitzades, dues peces s’equipararan a 
una funció. 

- Per a cicles i festivals d’arts visuals: 3 exposicions i/o intervencions. 

- Per a cicles i festivals audiovisuals: 3 llargmetratges cinematogràfics. En el cas de  
curtmetratges, la projecció d'un grup de curtmetratges en una mateixa sessió (d'una 
durada conjunta, com a mínim, de 60 minuts) s'equipara a un llargmetratge. 

 

 El festival ha de comptar amb un mínim de dues edicions consecutives sense incloure-hi 
l'edició del 2022. Només s’admetrà que les dues edicions no siguin consecutives en cas 
de suspensió de l’edició a causa de les restriccions per la contenció de la COVID-19. 

 

 Han de tenir lloc en un o més municipis de la demarcació de Barcelona (exceptuant la 
ciutat de Barcelona). 
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 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals. 

 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat 
de finançar cicles i festivals inicialment previstos a la demarcació de Barcelona (excepte 
Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format 
virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades 
a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització dels esdeveniments, o de la 
realització dels esdeveniments en format virtual, hagi estat el compliment de les resolucions 
dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de 
salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
Queden exclosos de suport: 
 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment fora de la demarcació de Barcelona. 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament. 

 Els cicles o festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, per 
les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals.  

 Els festivals i els cicles amb programacions que tinguin el suport de l’Àrea de Cultura de 
la Diputació de Barcelona durant l’any 2022. 

 Els festivals, cicles i esdeveniments similars relacionats amb la formació que estiguin 
promoguts des de l'àmbit acadèmic. 

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

 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i/o la literatura als 
ciutadans amb la programació d’activitats específiques. 

 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 
una tasca de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el 
cinema, les arts visuals i/o la literatura. 

 Afavorir la participació i el benestar de persones o col·lectius amb dificultats 
d’accessibilitat física o que pateixen malalties mentals. 

 Millorar la difusió de les activitats del cicle o festival a través de l’ús d’un web específic i 
de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb la ciutadania. 

 
3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
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llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2022. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que organitzen cicles o festivals artístics que acompleixen els criteris 
especificats en la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 
endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 
 

 Que l’activitat del cicle o festival es desenvolupi total o majoritàriament a un o més 
municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació 
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 
 
6. Documentació a aportar 
 
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 
 
1. Model de sol·licitud normalitzat, que es podrà descarregar al web, indicant la 

documentació que s’hi adjunta i  que haurà d’incorporar la informació següent: 
 

a) Identificació del beneficiari, aportant la documentació següent: 
 

 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 

 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 
 

No caldrà entregar aquesta documentació en el cas que ja hagi estat lliurada a la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2020 o 
2021, i continuï vigent. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat habilitat a tal 
efecte del model de sol·licitud esmentat. 
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b) Identificació del representant legal, aportant la documentació següent: 
 

 Còpia DNI 

 Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 
acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la sol·licitud. 

 
c) Domicili del beneficiari, correu electrònic, i telèfon mòbil a efectes d’avís per a les 

comunicacions. 
 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
e) Data i lloc de la sol·licitud. 
 
f) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta pugui 
consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el possible 
beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
2. Memòria del cicle o festival a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: descripció 
de l’activitat, direcció artística, programa amb especificació dels projectes de producció 
pròpia si n’hi ha, descripció de les activitats educatives, dinamització comunitària i foment 
de públics, descripció de les estratègies de comunicació i públic destinatari.  

 
3. Pressupost previst per al cicle o festival pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 2 del model normalitzat. En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat 
de Barcelona i que s’estenguin en altres seus de municipi/s de la demarcació de 
Barcelona, així com aquells que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació 
de Barcelona, caldrà presentar dos pressupostos, el de la totalitat del cicle o festival i el 
que s’imputa als municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona). 

 
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari d’acord amb l‘annex 3 del model normalitzat. 
 
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
6. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 3 del model 
normalitzat. 

 
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 

juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
l’annex 4 del model normalitzat. 

 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000 euros, declaració 

de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració 
en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 5 del 
model normalitzat. 

 
9. Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s on es celebra el cicle o festival on 

s’expliqui quina és la seva col·laboració, degudament signat pel representant legal de 
l’ajuntament, d’acord amb l’annex pels ens locals del model normalitzat. 

 
10. Documentació gràfica del cicle o festival de l’any 2022 si ja se’n disposa o de l’edició 

anterior que reculli el programa complet de forma unitària. 
 
11. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, entre d’altres: 

 

 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini del cicle o festival, si se’n disposa. 
 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. També es 
presentarà l’annex de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal 
de l’ens local. 
 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 28 de març de 
2022. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de firma 
electrònica admesos a la política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació). Els interessats que tinguin dificultats per 
realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases 
(sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el 
termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la 
Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, 
de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els 
horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
 

https://www.diba.cat/web/registre
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Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a l’Oficina de Difusió Artística de la 
Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert 
de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic cicle o festival. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o 
a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Una comissió avaluarà els projectes presentats. La comissió de valoració estarà formada 
per un professional extern expert en la matèria i dos representants de la Gerència de 
Serveis de Cultura. 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:  
 
a) Grau de qualitat, professionalitat i coherència de la programació artística proposada (fins 

a 30 punts) es valorarà: 
 

a.1) Interès qualitatiu i professional de la programació, fins a 10 punts. 
 
a.2) Aposta per artistes emergents, propostes innovadores i de risc, fins a 5 punts. 
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a.3) Coherència i especialització de la línia de programació, es valorarà positivament si 
és un cicle o festival especialitzat en algun àmbit artístic concret, gènere o temàtica 
específica, fins a 5 punts. 

 
a.4) Existència de direcció artística professional, fins a 5 punts. 
 
a.5) Foment de la creació artística, es valorarà positivament si el festival realitza 

produccions o coproduccions pròpies o es fomenta la creació mitjançant 
residències, convocatòries o amb l’atorgament de premis i/o guardons, fins a 5 
punts. 

 
b) Existència i desenvolupament de programes educatius, de programes socials i d’un pla 

de desenvolupament de públics i de comunicació (fins a 25 punts), es valorarà: 
 

b.1) Existència i desenvolupament de programes educatius, de programes socials i d’un 
pla de desenvolupament de públics. Es valorarà positivament els festivals i cicles 
que disposin d’un programa educatiu i pedagògic, la col·laboració i/o participació 
d’escoles i la realització d’activitats educatives que aprofundeixin en el coneixement 
de l’àmbit del cicle o festival. Els festivals que desenvolupin un programa social o 
activitats de dinamització comunitària, així com el treball de proximitat amb l'entorn i 
el teixit associatiu local. Els projectes que afavoreixin la participació i el benestar 
dels col·lectius i persones amb discapacitat, en risc d'exclusió social i/o que pateixen 
malalties mentals. Els projectes que incorporen en la seva proposta serveis 
d'accessibilitat (subtitulació, audiodescripció, llengua de signes, etc.). Els festivals i 
cicles que disposen d’un pla de desenvolupament de públics i incorporen en la 
proposta diferents estratègies de creació, promoció i fidelització de públics, fins a 15 
punts 

 
En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions es considerarà 
especialment les activitats que tenen lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant 
la ciutat de Barcelona. 

 
b.2) Existència i desenvolupament d’un pla de comunicació, es valorarà positivament 

l’existència i coherència del pla de comunicació i l’execució d’estratègies de 
comunicació i màrqueting (disposar de web pròpia del cicle o festival, l’ús de xarxes 
socials i altres accions de comunicació i difusió), fins a 10 punts. 

 
c) Projecció territorial, gestió del projecte, trajectòria professional i grau d’estabilitat del 

festival (fins a 20 punts) es valorarà: 
 

c.1) Projecció territorial. Es valorarà la repercussió del festival al territori (nombre i 
procedència dels assistents, estudis d’impacte, etc.) i la col·laboració amb 
institucions i agents professionals. Es consideraran positivament els cicles o 
festivals que es realitzen a municipis inferiors a 5.000 habitants i zones amb baixa 
densitat de població, i els cicles o festivals que es realitzen a més d’un municipi, fins 
a 10 punts. 

 
c.2) Gestió del projecte i trajectòria professional. Es valorarà la professionalitat de 

l'estructura organitzativa del festival (l’experiència i  trajectòria dels professionals 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

que integren l’equip organitzador i l'esforç en la contractació de personal per a 
l'organització del festival). Es valoraran positivament projectes que incorporin la 
sostenibilitat ambiental i/o la gestió mediambiental en la proposta i aquells que 
integrin la perspectiva de gènere en el seu plantejament i desenvolupament, fins a 5 
punts 

 
c.3) Grau d’estabilitat, consolidació del cicle o festival tenint en compte el nombre 

d’edicions del mateix, fins a 5 punts. 
 

Nombre edicions Punts 

25 o més edicions 5 

Entre 20 i 24 edicions 4 

Entre 15 i 19  edicions 3 

Entre 10 i 14 edicions 2 

Entre 3 i 9 edicions 1 

 
d) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts) es valorarà: 

 
d.1) Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, es valorarà positivament si tenen 

un pressupost de despeses equilibrat entre els diferents conceptes (caixets, 
infraestructura i material tècnic, personal, comunicació i altres) i coherent amb la 
proposta presentada. Es valorarà el grau de finançament per part de l’Ajuntament o 
ens local del municipi on es realitza l’esdeveniment, fins a 10 punts 

 
d.2) Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, fins 

a 5 punts. 
 

% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres 
fonts d’autofinançament 

Igual o superior al 50% del pressupost total 5 punts 

Entre el 40 i el 49’9% del pressupost total 4 punts 

Entre el 30 i el 39’9% del pressupost total 3 punts 

Entre el 20 i el 29’9% del pressupost total 2 punts 

Entre el 15 i el 19’9% del pressupost total 1 punt 

 
e) Volum de la programació artística professional (fins a 10 punts) es valorarà:  

 

Nombre 
d’exposicions 

i/o 
intervencions 
d’arts visuals 

Nombre de 
funcions d’arts 

en viu (1) 

Nombre de 
sessions de 
cinema (2) 

Punts 

16 o més 21 o més 41 o més 10 

14 -15 19 - 20 36 - 40 9 

12 -13 17 - 18 31 - 35 8 

10 -11 15 - 16 26 - 30 7 

8 - 9 13 - 14 21 - 25 6 

7 11 - 12 16 - 20 5 
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Nombre 
d’exposicions 

i/o 
intervencions 
d’arts visuals 

Nombre de 
funcions d’arts 

en viu (1) 

Nombre de 
sessions de 
cinema (2) 

Punts 

6 9 -10 11 - 15 4 

5 7 - 8 9 - 10 3 

4 5 - 6 7 - 8 2 

3 3 - 4 3 - 6 1 

 
(1) En el cas de les obres breus (amb una durada inferior 30 minuts) i les lectures 

dramatitzades 2 funcions s’equiparen a 1 funció d’arts en viu. 

(2) En el cas de curtmetratges, la projecció d'un grup de curtmetratges en una mateixa 

sessió (d'una durada conjunta, com a mínim, de 60 minuts) s'equipara a un 
llargmetratge 

 
S’entén per programació professional el conjunt de manifestacions artístiques que van a 
càrrec de creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional 
o formació acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional més 
enllà de l’àmbit local. 
 
En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions només es considerarà la 
programació professional que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat 
de Barcelona. 

 
Per puntuar cadascun dels criteris es tindrà en consideració la informació que es faci 
constar a la memòria del cicle o festival (annex 1 del model normalitzat) en l’apartat indicat 
per cadascun dels criteris i en el pressupost (annex 2 del model normalitzat). 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la  màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades 
pel context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es 
considera la possibilitat de finançar activitats planificades, incloent les actuacions inicialment 
previstes que no es puguin realitzar o que es realitzin en format virtual sempre i quan la 
seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció, i el motiu de la no realització de les actuacions, o de la realització de les 
actuacions en format virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per 
les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a 
contenció de la pandèmia de la COVID-19. Les esmentades activitats s’avaluaran d’acord 
amb els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada en aquest punt i 
en referència a la planificació presentada a la sol·licitud. 
 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una puntuació 
igual o superior a 50 punts. 
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b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 50 punts. 
 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes.  
 

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria destinada a subvencionar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural serà de TRES-CENTS 
MIL EUROS (300.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901 tot i 
que depenent dels ens beneficiaris també pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/47901 de l’exercici 2022. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10, 
l’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
 

 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà el 30% 
del cost del cicle o festival al territori. 

  

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25% del cost 
del cicle o festival al territori.  

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20% del cost 
del cicle o festival al territori.  

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15% del cost 
del cicle o festival al territori  

 
S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000 €, sempre i quan 
aquesta quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat, i s’estableix com a import màxim la 
quantitat de 15.000 €. En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que 
s’atorguin no excedirà del 50% del cost total de les activitats/projectes subvencionats. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
i/o establir imports màxims de suport en cadascun dels trams de puntuació, per ajustar-se al 
pressupost total de la convocatòria. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
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En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona, així com aquells 
que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només seran 
subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no siguin directament 
imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona) s’hauran de calcular atenent a  la part proporcional que representa l’activitat en 
aquests municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost presentat per l’ens 
sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part proporcional que 
representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona), la Diputació determinarà proporcionalment l’import del pressupost 
subvencionable. 
 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de 
Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 President delegat de l’Àrea de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable, o 
persona en qui delegui. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura o persona en qui delegui. 

 Un representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

 La Gerent de Serveis de Cultura o persona en qui delegui. 

 La Cap de l’Oficina de Difusió Artística o persona en qui delegui, que actuarà com a 
secretària. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se 
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d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer 
en el termini de deu dies des de l’aprovació. 
 
La concessió també es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent des del dia 
següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. 
 
16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

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

 
4. El pressupost presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la possible 

compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. No obstant, si hi 
ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19, s’acceptaran les 
desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les mesures adoptades per 
combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 
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5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

 
7. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
17. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Despeses directament vinculades amb el cicle o festival presentat: caixets dels serveis 

artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de material 
escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i transport 
d’instruments; contractació de personal extern de suport (control d’accés, taquilla, 
seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de 
propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de pel·lícules; dotació de premis i 
guardons. 

 
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 

fidelització de públics del cicle o festival objecte de la sol·licitud: es computaran les 
despeses de contractació de serveis externs de comunicació, cartelleria, publicitat i 
promoció del cicle o festival (programes, tríptics i similars, anuncis i publicacions) i les 
despeses en pàgines web i noves tecnologies. 

 
c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions 

artístiques. 
 
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 

relacionats amb el cicle o festival objecte de la sol·licitud. 
 
e) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a l’estructura 

de l’entitat -es computaran les retribucions brutes del personal laboral contractat pel 
sol·licitant i les despeses de Seguretat Social- o que siguin facturats al sol·licitant per 
part de personal autònom o societats, imputable al cicle o festival objecte de la sol·licitud. 

 
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
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Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades a l’exercici 2022 i caldrà 
que la despesa imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb 
anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
Mentre les autoritats governamentals dictaminin resolucions en referència a les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-
19, també es consideraran despeses subvencionables, totes les relacionades en aquest 
apartat que formin part del pressupost del projecte subvencionat, derivades de l’activitat 
inicialment prevista que com a conseqüència de la COVID-19 no s’hagi pogut assolir, total o 
parcialment, o s’hagi realitzat en un format no presencial, però que la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció. 
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
18. Despeses no subvencionables 
 
Tot i que poden formar part del cost total del projecte, no es consideraran despeses 
subvencionables per part de la Diputació de Barcelona les següents: 
 
a) Despeses corresponents a viatges i allotjaments no corresponents als artistes convidats 

o comissions artístiques. 
 
b) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
c) Nòmines i/o treballs realitzats per persones que formin part de la junta directiva de 

l’entitat. 
 
d) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 
e) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament al cicle o festival presentat. 
 
f) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on 

es desenvolupi l’activitat. 
 
g) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
h) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 

patrimoni de l’entitat. 
 
19. Subcontractació  
 
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del cicle o festival subvencionat. 
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20. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
21. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els terminis següents: 
 

 Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 2022. 

 Justificació final, entre el 16 de gener i el 31 de març de 2023. 
 

2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb 
el següent contingut: 
 
OPCIÓ I 
 
Compte  justificatiu simplificat, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

 Aportar una relació classificada de les despeses que haurà d’incorporar la següent 
informació: identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, 
data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció. 

 

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

 

 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa imputada a la Diputació 
de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del 
període de justificació.  

 
Respecte a les despeses imputades en el compte justificatiu simplificat, el beneficiari 
haurà d’adjuntar una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria 
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econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 
La mostra estarà conformada pels justificants de les despeses relacionades a la memòria 
econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres 
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en 
ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. 

 
3) Balanç econòmic final d’ingressos i despeses que integren el cost total de l’activitat. En el 

cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin en 
altres seus de municipi/s de la demarcació de Barcelona, així com aquells que 
esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, caldrà presentar el 
balanç del que s’imputa als municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat 
de Barcelona). 
 
OPCIÓ II 
 
Per qualsevol subvenció concedida independentment del seu import. Compte justificatiu 
amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 

mínim de l’article 74.5 RLGS, que contindrà com a mínim un estat representatiu de la 
totalitat de les despeses i dels ingressos de les activitats subvencionades, 
degudament agrupades, amb indicació de les quantitats inicialment pressupostades i 
les desviacions produïdes. 
 
La present memòria econòmica haurà d’anar acompanyada d’un informe emès per 
un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS. 
 
En aquest informe l’auditor haurà de fer referència a: 
 

 pressupost inicial i cost final de l’activitat i haver fet les comprovacions necessàries 
per si hi ha hagut desviació entre ambdós imports, 

 la correcta imputació de la despesa directa i indirecta, amb els límits assenyalats 
en les presents bases, 

 la comprovació que s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals 
que facin referència a l’activitat subvencionada. 

 que la persona que presenta la justificació té poders suficients per fer-ho. 
 

L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
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3. Per a l’acceptació de les justificacions (per a qualsevol de les dues opcions), caldrà que la 
despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la 
base 4 i que la despesa imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 
 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període 
d’execució establert a la base 4 i que formin part del pressupost del projecte 
subvencionat, que no s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de 
l’activitat o de la realització de l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de les 
resolucions determinades per les autoritats governamentals en referència a les mesures 
en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
En la justificació de la subvenció es podrà tenir en compte les desviacions de pressupost 
sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament 
justificades. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica 
o digital del cicle o festival que reculli el programa complet de forma unitària on s’acrediti 
que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte subvencionat, en els termes de la base 27. 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. 
En qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder 
acarar la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent 
a la justificació recollida. 
 

22. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 

es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si transcorregut el termini establert el beneficiari no hagués presentat la documentació 

justificativa, el centre gestor procedirà a requerir-lo per tal que la presenti en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es 
pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 

 
23. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
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24. Modificació de la resolució  
 

Amb posterioritat a l’acord de concessió, no es podran modificar l’import, l’objecte, el termini 
d’execució i altres obligacions substancials, que hagin motivat la concessió de la subvenció. 
  

En cap cas, es consideraran modificacions aquelles variacions en l’execució del projecte 
que no suposin un canvi substancial en l’objecte principal subvencionat i que no alterin la 
valoració obtinguda durant el procediment d’instrucció de la convocatòria, i que no impliquin 
necessitat de pròrroga d’execució o de justificació. En cas que es produeixin variacions en 
l’execució del projecte, caldrà justificar-les a la memòria d’activitats, en el moment de 
justificar la subvenció. 
 

Tampoc s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. En cas que es 
produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i el 
realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria d’activitats, en el moment 
de justificar la subvenció. 
 

25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Podrà ser compatible amb qualsevol subvenció 
concedida per altres Àrees de la Diputació de Barcelona. 
 

No seran compatibles amb les subvencions atorgades des de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022 pel mateix cicle o festival. 
 

L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del cicle o festival a desenvolupar. 
 

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

26. Publicitat de les subvencions concedides 
 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).  
 

27. Mesures de difusió del finançament públic 
 

Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva 
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa 
 

28. Causes de reintegrament  
 

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 

29. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
31. Règim jurídic  
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, 
de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
 
32. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels les 
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
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missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC). No s’ha previst cap altra cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla, 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui. 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5  de la Resolució 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE 24 DE FEBRER DE 2022 DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR CICLES I FESTIVALS ARTÍSTICS ORGANITZATS PER ENTITATS 
PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL A REALITZAR DINS LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2022, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA 
DE SERVEIS DE CULTURA. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013103 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que organitzen cicles o festivals artístics que acompleixen els criteris 
especificats en la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 
endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 

 

 Que l’activitat del cicle o festival es desenvolupi total o majoritàriament a un o més 
municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). 

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

 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura, destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades 
del sector cultural que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2022. Es consideraran els cicles o 
festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin en altres seus de 
municipis de la demarcació de Barcelona. 

 
Als efectes d'aquestes bases, s'entenen per festival i cicle el projecte dedicat a un o 
diversos àmbits professionals de la creació artística que formi una unitat programàtica, 
portada a terme en un o diversos municipis durant un període de temps determinat, amb uns 
objectius clars i definits. 

 
S’entén per professional el conjunt de manifestacions artístiques que van a càrrec de 
creadors, intèrprets, formacions i companyies amb una trajectòria professional o formació 
acadèmica dins el seu àmbit i que es moguin dins el circuit professional més enllà de l’àmbit 
local. 

 
Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els 
següents requisits: 

 

 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit professional de les arts escèniques, la música, 
el cinema, les arts visuals i/o la literatura. 

 

 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de Barcelona 
(exceptuant la ciutat de Barcelona). 

 

- Per a cicles i festivals de música: 3 concerts  

- Per a cicles i festivals d’arts escèniques: 3 funcions. En el cas de representacions 
breus (de menys de 30 minuts) o lectures dramatitzades, dues peces s’equipararan a 
una funció. 

- Per a cicles i festivals d’arts visuals: 3 exposicions i/o intervencions. 
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- Per a cicles i festivals audiovisuals: 3 llargmetratges cinematogràfics. En el cas de  
curtmetratges, la projecció d'un grup de curtmetratges en una mateixa sessió (d'una 
durada conjunta, com a mínim, de 60 minuts) s'equipara a un llargmetratge. 

 

 El festival ha de comptar amb un mínim de dues edicions consecutives sense incloure-hi 
l'edició del 2022. Només s’admetrà que les dues edicions no siguin consecutives en cas 
de suspensió de l’edició a causa de les restriccions per la contenció de la COVID-19. 

 

 Han de tenir lloc en un o més municipis de la demarcació de Barcelona (exceptuant la 
ciutat de Barcelona). 

 

 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals. 

 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat 
de finançar cicles i festivals inicialment previstos a la demarcació de Barcelona (excepte 
Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format 
virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades 
a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització dels esdeveniments, o de la 
realització dels esdeveniments en format virtual, hagi estat el compliment de les resolucions 
dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de 
salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
Queden exclosos de suport: 

 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment fora de la demarcació de Barcelona. 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament. 

 Els cicles o festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, per 
les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals.  

 Els festivals i els cicles amb programacions que tinguin el suport de l’Àrea de Cultura de 
la Diputació de Barcelona durant l’any 2022. 

 Els festivals, cicles i esdeveniments similars relacionats amb la formació que estiguin 
promoguts des de l'àmbit acadèmic. 

 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria destinada a subvencionar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural serà de TRES-CENTS 
MIL EUROS (300.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901 tot i 
que depenent dels ens beneficiaris també pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/47901 de l’exercici 2022. 
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10, 
l’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà el 30% 

del cost del cicle o festival al territori. 
  

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25% del cost 
del cicle o festival al territori.  

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20% del cost 
del cicle o festival al territori.  

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15% del cost 
del cicle o festival al territori  

 
S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000 €, sempre i quan 
aquesta quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat, i s’estableix com a import màxim la 
quantitat de 15.000 €. En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que 
s’atorguin no excedirà del 50% del cost total de les activitats/projectes subvencionats. 

 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
i/o establir imports màxims de suport en cadascun dels trams de puntuació, per ajustar-se al 
pressupost total de la convocatòria. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona, així com aquells 
que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només seran 
subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no siguin directament 
imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona) s’hauran de calcular atenent a  la part proporcional que representa l’activitat en 
aquests municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost presentat per l’ens 
sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part proporcional que 
representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona), la Diputació determinarà proporcionalment l’import del pressupost 
subvencionable. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
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de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 28 de març de 
2022. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de firma 
electrònica admesos a la política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació). Els interessats que tinguin dificultats per 
realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases 
(sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el 
termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la 
Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, 
de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els 
horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a l’Oficina de Difusió Artística de la 
Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert 
de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic cicle o festival. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 
Sisè. Altres dades 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2022. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els terminis següents: 
 

 Justificació voluntària, fins el 15 de novembre de 2022. 

https://www.diba.cat/web/registre
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 Justificació final, entre el 16 de gener i el 31 de març de 2023.” 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el modelari de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020,de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48901, tot i que depenent dels ens beneficiaris també pot veure’s 
afectada l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47901 del pressupost de l’any 
2022.  
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.” 
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31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les actuacions a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, 
per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la 
cultura popular i tradicional, per un import de 150.000 € (Exp. núm. 2022/2218).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat 
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se 
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les 
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals, 
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït 
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu. 
 
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre 
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents 
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats. 
 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de 
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser 
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció 
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles 
en els processos de participació ciutadana.  
 
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a 
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica 
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre 
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que: 
 

a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la 
majoria d’aquestes entitats; 

b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa. 
 
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris 
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el 
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les 
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la 
societat. 
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L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat grau de 
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en diferents 
àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i tradicional.  
 
Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme 
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment 
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es 
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació. 
 
Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que els 
són pròpies i facilitar la coordinació. La present convocatòria està adreçada a 
subvencionar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2022 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional. 
 
La convocatòria d’enguany es veu afectada per la pandèmia del COVID-19 i la 
conseqüents regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
d’aquest brot epidèmic. Com a resultat, en allò que afecta a aquesta convocatòria, es 
produeix un perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més castigats 
a nivell econòmic.  
 
En el cas de les Federacions de Cultura Popular i Tradicional aquest perjudici vindria 
donat per la baixada d’ingressos, la qual cosa pot fer que no es programin les accions 
del 2022 necessàries per tal que les organitzacions continuïn actives i, en darrer 
terme, es posi en risc la supervivència d’algunes d’elles. Precisament la supervivència 
d’aquestes organitzacions és el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès 
general. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin realitzar, total o parcialment, 
o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat 
despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la seva no 
realització, o de la seva realització en format virtual, hagi estat el compliment de les 
resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les 
mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
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Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança), 
especialment en allò que estableixen els articles 9.2 respecte de la possibilitat que la 
subvenció ultrapassi el 50% del cost de l’activitat si es justifica la necessitat a 
l’expedient i 41.6 en allò referit al percentatge de despeses indirectes. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura es volen 
fomentar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2022 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT 
CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 2022. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
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Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núms. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 
11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021, que atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202220225120013123), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les actuacions a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022 per les federacions que 
aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR LES ACTUACIONS A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2022 PER LES FEDERACIONS QUE 
AGLUTINEN ENTITATS DEDICADES A FOMENTAR I DIFONDRE LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013123 
 
Article 1: Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
1. Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 

aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
2. L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 

concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
maig de 2017. 

 
3. La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 

particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 

 
Article 2: Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
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sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats 
dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, durant l’any 2022. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2022, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la 
cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de  Barcelona. En aquest 
sentit podran desenvolupar-se activitats com ara: 

 

 Donar suport i/o assessorament als seus associats en matèria de foment de la cultura 
popular i tradicional. S’inclou el suport a la implementació de mitjans on-line. 

 Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i en format virtual, realitzades i/o 
previstes, com ara trobades, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres 
actuacions. 

 Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i 
tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per 
televisió i canals on-line.  

 Projectes relacionats amb el projecte transformador “CulturaMent” que promou 
l’organització d’activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties mentals 
i els seus familiars i cuidadors. 

 
3. Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin realitzar, total o parcialment, o 
que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat 
despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la seva no 
realització, o de la seva realització en format virtual, hagi estat el compliment de les 
resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures 
en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 

 
4. No seran objecte de subvenció les següents activitats: 
 

 Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  

 Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 

 Àpats populars. 

 Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 

 Les festes majors i altres festes del cicle festiu de caràcter local. 

 
Article 3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
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Article 4: Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional durant el període comprés entre l’1 de gener de 2022 
i el 31 de desembre de 2022. 
 

Article 5: Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de 

realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades 
per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 

 Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió 
d’associacions sense ànim de lucre i de caràcter cultural. S’entén per federació,  la 
unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus 
estatuts. 

 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti 
en els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona 
sempre i quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines 
representin com a mínim el 50% de la seva totalitat. 

 
Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els 
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.  
 
També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les 
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 

cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la 
Diputació quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
Article 6: Documentació a aportar 
 
1. Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 

criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 
 

a) Model de sol·licitud normalitzat, que es podrà descarregar al web, indicant la 
documentació que s’hi adjunta i que haurà d’incorporar la informació següent: 

 
1) Identificació del beneficiari, aportant la documentació següent: 
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 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 Inscripció registral de l’entitat. 
 

No caldrà entregar aquesta documentació en el cas que ja hagi estat lliurada a la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 
2019, 2020 o 2021, i continuï vigent. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat 
habilitat a tal efecte del model de sol·licitud esmentat. 

 
2) Identificació del representant legal, aportant la documentació següent: 

 

 Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 
que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la 
sol·licitud. 

 
3) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís de 

comunicacions. 
 
4) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
5) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta 
pugui consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el 
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
b) Memòria del projecte a realitzar durant l’any 2022, pel que es demana la subvenció, 

d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat. 
 
c) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 2 del model normalitzat. 
 
d) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
e) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
f) Declaració de les subvencions, patrocinis, mecenatges o altres ingressos obtinguts 

per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, 
d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

 
g) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 

juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord 
amb l’annex 4 del model normalitzat. 

 
h) En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000 euros, 

declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
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d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord 
amb l’annex 5 del model normalitzat. 

 
i) Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar i que acreditin els 

elements de valoració previstos als criteris específics d’atorgament de les 
subvencions. 

 
2. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 

de Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic 
document que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de 
l’entitat. 

 
Article 7: Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 

extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 31 de 
març de 2022. 

 
2. La convocatòria serà única. 
 
3. Les bases, i els model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 

trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
4. La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de 

presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 

 
5. La sol·licitud i els annexes hauran d’estar signats pel representant legal o persona 

apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de firma 
electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació).  

 
6. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) 
d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al 
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on 
rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina 
d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 
10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la 
presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 

 
7. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 

administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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8. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 
Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 
9. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
10. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 

les normes que la regulen. 
 
Article 8: Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat  
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu indicada, que en el termini de deu 
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la 
incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà 
desistida de la seva sol·licitud. 
 
Article 9: Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
Article 10: Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 

aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 

següents criteris objectius: 
 

a) Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 
punts, repartits de la següent forma: 

 
1) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 4 punts. 
2) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 

punts. 
3) Projectes que incloguin la participació de persones grans amb malalties mentals i 

els seus familiars i cuidadors, fins a 1 punt. 
 

b) Impacte cultural i social del projecte, fins a 10 punts que es valorarà en base a: 
 

1) Rellevància de les activitats presentades, fins a 5 punts. 
2) Promoció del treball cooperatiu amb les entitats de la federació fins a 5 punts. 

 
c) Existència d’activitats que introdueixin innovacions en les formes de fomentar 

l’associacionisme i/o en les temàtiques de la Cultura Popular i Tradicional que la 
pròpia entitat tracta, fins 5 punts.  
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d) Núm. d’activitats de programació de col·loquis, xerrades, tallers i/o activitats 

formatives en format presencial i/o on-line, fins a 5 punts.  
 
e) Repercussió territorial del projecte presentat, fins a 5 punts, valorada segons el 

següent barem no acumulatiu: 
 

1) Àmbit municipal, 1 punt. 
2) Activitats realitzades a més d’un municipi sense vocació d’incidència comarcal, 

provincial o autonòmica, 2 punts.  
3) Àmbit comarcal, 3 punts. 
4) Àmbit provincial, 4 punts. 
5) Àmbit autonòmic, 5 punts. 
 

f) Pla de difusió de les activitats o esdeveniments, valorat en base a les accions de 
difusió i els mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 

 
g) Capacitat d’organització de la federació, que es valorarà en base a les activitats 

anuals programades i a les tasques de planificació, seguiment i avaluació de les 
mateixes, fins a 10 punts, repartits de la següent forma: 

 
1) Nombre d’activitats, tipologia i destinataris de les activitats programades al llarg de 

l’any, fins a 5 punts. 
2) Tasques de planificació, seguiment i avaluació, fins a 5 punts. 
 

3. Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient 
per tal d’acreditar els criteris de valoració.  

 
4. La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els programes d’activitats subvencionats 

caldrà que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Article 11: Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària  
 
1. L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 

convocatòria serà de CENT CINQUANTA-MIL EUROS (150.000- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 de l’exercici 2022, destinada a 
subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 

 
2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 

pressupostària. 
 
Article 12: Import individualitzat de les subvencions 
 
1. L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà de forma 

proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor 
mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de 
valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que 
aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram 
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a comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els 
trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fix per tram, que 
quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 

 
2. No s’atorgaran subvencions per import superior a 10.000.- EUR  
 
3. L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin podrà ser, en qualsevol cas, fins 

un 80% del cost total del projecte subvencionat. Aquest percentatge ajuda a pal·liar la 
reducció d’ingressos provocats per les regulacions i mesures en matèria de salut pública 
establertes per a la contenció de la COVID-19, les quals posen en risc la programació de 
les accions del 2022 necessàries per tal que les organitzacions de Cultura Popular i 
Tradicional continuïn actives. Precisament la supervivència d’aquestes organitzacions és 
el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès general. 

 
Article 13: Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura 
de l’Àrea de Cultura. 

 
2. La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 

constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 

 President delegat de l’Àrea de Cultura com a president de l’òrgan responsable, o 
persona en qui delegui. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un/a representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un/a representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a secretari. 
 
3. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 

 
4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 

previst. 
 
Article 14: Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades 

dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
3. La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 

notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació 
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s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
5. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva publicació. 

 
6. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 

mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva publicació. 

 
Article 15: Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de la recepció 
de la notificació de la concessió sense que l’entitat beneficiària hagi manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
Article 16: Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció: 
 
a) Les entitats perceptores de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 
 

b) Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
c) L’entitat beneficiària d’una subvenció està obligada a sotmetre’s a les actuacions de 

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

 
d) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 

si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. No obstant, si hi ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-
19, s’acceptaran les desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les 
mesures adoptades per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 

 
e) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 
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f) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS 

 
g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Article 17: Despeses subvencionables 
 
1. Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 

 Les assegurances vinculades directament amb el projecte subvencionat. 

 Honoraris de professorat i sous i salaris del personal implicat directament amb les 
activitats del projecte subvencionat. Caldrà especificar-ne la seva dedicació al 
formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per el projecte 
subvencionat (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació 
simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances 
pròpies de l’entitat; taxes municipals; adquisició de material o reparació de 
maquinària, etc.) sempre que no superin el 10% de les despeses directes imputades. 

 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari 
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo  

 
2. Les factures han de correspondre a despeses efectuades l’any 2022, han d’anar a nom 

de l’entitat beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació. 

 
3. Mentre les autoritats governamentals dictaminin resolucions en referència a les mesures 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la 
COVID-19, també es consideraran despeses subvencionables, totes les relacionades en 
aquest apartat que formin part del pressupost del projecte subvencionat, derivades de 
l’activitat inicialment prevista que com a conseqüència de la COVID-19 no s’hagi pogut 
assolir, total o parcialment, o s’hagi realitzat en format virtual, sempre i quan la seva 
organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció. 

 
4. Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, 

s’aplicarà subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i 
justificació de subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
Article 18: Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 
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 Nòmines i/o treballs realitzats per persones que formin part de la junta directiva de 
l’entitat. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 
directament a les activitats del projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 

demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a les 
activitats del projecte presentat. 

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 

 Interessos o comissions bancàries. 
 
Article 19: Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte subvencionat. 
 
Article 20: Forma de pagament 
 
1. El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, 

dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella 
s’exigeixen. 

 
2. Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment 

trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Article 21: Termini i forma de justificació  
 
1. Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regula de la següent forma: 
 

a. Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre 
de 2022. 

b. Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 
de gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2023. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 

que revestirà la forma de Compte  justificatiu simplificat, i contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
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 Aportar una relació classificada de les despeses que haurà d’incorporar la següent 
informació: identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, 
data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció. 

 

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

 

 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa imputada a la 
Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació.  

 
Per les concessions superiors a 3.000€, el beneficiari haurà d’adjuntar una mostra 
dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal 
d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció. 
 
La mostra estarà conformada pels justificants de les despeses relacionades a la 
memòria econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona. Els documents justificatius a presentar seran factures, 
minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els 
requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. 
 
En el cas de concessions inferiors o iguals a 3.000€ la Gerència de Serveis de 
Cultura farà les comprovacions que consideri oportunes. 

 
3. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 

realitzada dins del període d’execució establert a l’article 4 i que la despesa imputada a 
la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització 
del període de justificació. 
 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període 
d’execució establert l’article 4 i que formin part del pressupost del projecte subvencionat, 
que no s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de l’activitat o de la 
realització de l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions 
determinades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria 
de salut pública per a la contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
En la justificació de la subvenció es podrà tenir en compte les desviacions de pressupost 
sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin degudament 
justificades. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica 
o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona en l’execució del projecte subvencionat, en els termes de l’article 27. 
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Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Article 22: Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada, per mitjans electrònics a l’adreça de 
correu electrònic indicada, la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui. 

 
2. Si transcorregut el termini establert el beneficiari no hagués presentat la documentació 

justificativa, el centre gestor procedirà a requerir-lo per tal que la presenti en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es 
pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 

 
Article 23: Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
Article 24. Modificació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió, no es podran modificar l’import, l’objecte, el termini 
d’execució i altres obligacions substancials, que hagin motivat la concessió de la subvenció. 
  
En cap cas, es consideraran modificacions aquelles variacions en l’execució del projecte 
que no suposin un canvi substancial en l’objecte principal subvencionat i que no alterin la 
valoració obtinguda durant el procediment d’instrucció de la convocatòria, i que no impliquin 
necessitat de pròrroga d’execució o de justificació. En cas que es produeixin variacions en 
l’execució del projecte, caldrà justificar-les a la memòria d’activitats, en el moment de 
justificar la subvenció. 
 
Tampoc s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. En cas que es 
produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i el 
realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria d’activitats, en el moment 
de justificar la subvenció. 
 
Article 25: Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
1. Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats i també per d’altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per a la mateixa activitat. 

 
2. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 

superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
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3. Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
Article 26: Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Article 27: Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de les activitats del projecte, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
Article 28: Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
Article 29: Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 

condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar les persones administradores 

de les persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’elles depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, les persones administradores de les persones jurídiques 
que hagin cessat en les seves activitats. 

 
Article 30: Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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Article 31: Règim jurídic 
 
1. En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de 
juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost general 
per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i la resta de legislació concordant, així com la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

 
2. També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 

 
Article 32: Tractament de les dades de caràcter personal 
 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb 
la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió de les subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, 
basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i 
seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  

 
2. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 

registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC). No s’ha previst cap altra cessió. 

 
3. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 

personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 

 
4. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 

relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació 
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
5. Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 

legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-
la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, 
Rbla, Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del 
document que l’identifiqui. 

 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 24 DE FEBRER DE 2022 DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR LES ACTUACIONS A REALITZAR DINS DE 
LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2022 PER LES 
FEDERACIONS QUE AGLUTINEN ENTITATS DEDICADES A FOMENTAR I DIFONDRE 
LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE 
SERVEIS DE CULTURA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013123 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de 
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per 
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 

 Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions 
sense ànim de lucre i de caràcter cultural. S’entén per federació,  la unió d’associacions 
d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus 
estatuts. 

 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en 
els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre i 
quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com 
a mínim el 50% de la seva totalitat. 

 
Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes 
culturals de forma secundària en les seves activitats.  
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les 
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
Segon. Objecte. 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats 
dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, durant l’any 2022. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2022, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la 
cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de  Barcelona. En aquest 
sentit podran desenvolupar-se activitats com ara: 

 

 Donar suport i/o assessorament als seus associats en matèria de foment de la cultura 
popular i tradicional. S’inclou el suport a la implementació de mitjans on-line. 

 Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i en format virtual, realitzades i/o 
previstes, com ara trobades, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres 
actuacions. 

 Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i 
tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per 
televisió i canals on-line.  

 Projectes relacionats amb el projecte transformador “CulturaMent” que promou 
l’organització d’activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties mentals 
i els seus familiars i cuidadors. 

 
3. Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin realitzar, total o parcialment, o 
que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat 
despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la seva no 
realització, o de la seva realització en format virtual, hagi estat el compliment de les 
resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures 
en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 

 
4. No seran objecte de subvenció les següents activitats: 
 

 Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  

 Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 

 Àpats populars. 
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 Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 

 Les festes majors i altres festes del cicle festiu de caràcter local. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de CENT CINQUANTA-MIL EUROS (150.000- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 de l’exercici 2022, destinada a 
subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 

 
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà de forma 
proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig 
del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de 
valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que 
aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram a 
comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els trams 
superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fix per tram, que quedarà 
degudament motivat en l’informe d’instrucció. 

 
No s’atorgaran subvencions per import superior a 10.000.- EUR  

 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin podrà ser, en qualsevol cas, fins un 
80% del cost total del projecte subvencionat. Aquest percentatge ajuda a pal·liar la reducció 
d’ingressos provocats per les regulacions i mesures en matèria de salut pública establertes 
per a la contenció de la COVID-19, les quals posen en risc la programació de les accions del 
2022 necessàries per tal que les organitzacions de Cultura Popular i Tradicional continuïn 
actives. Precisament la supervivència d’aquestes organitzacions és el valor que cal protegir 
per tal de defensar l’interès general. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 

extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 31 de 
març de 2022. 

 
2. La convocatòria serà única. 
 
3. Les bases, i els model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 

trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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4. La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de 
presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 

 
5. La sol·licitud i els annexes hauran d’estar signats pel representant legal o persona 

apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de firma 
electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació).  

 
6. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) 
d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al 
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on 
rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina 
d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 
10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la 
presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 

 
7. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 

administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
8. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 

Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 
9. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
10. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 

les normes que la regulen. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional durant el període comprés entre l’1 de gener de 2022 
i el 31 de desembre de 2022. 
 
Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regula de la següent forma: 

 

 Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 
2022. 

 Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 de 
gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2023.” 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el model de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020,de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2022 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
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32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats culturals 
sense finalitat de lucre, per un import de 350.000 € (Exp. núm. 2022/2219).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat 
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se 
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les 
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals, 
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït 
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu. 
 
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre 
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents 
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats. 
 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de 
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser 
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció 
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles 
en els processos de participació ciutadana.  
 
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a 
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica 
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre 
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que: 
 

a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la 
majoria d’aquestes entitats; 

b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa. 
 
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris 
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el 
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les 
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la 
societat. 
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L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat grau de 
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en diferents 
àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i tradicional.  
 
Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme 
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment 
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es 
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació. 
 
La convocatòria d’enguany es veu afectada per la pandèmia del COVID-19 i la 
conseqüents regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
d’aquest brot epidèmic. Com a resultat, en allò que afecta a aquesta convocatòria, es 
produeix un perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més castigats 
a nivell econòmic.  
 
En el cas de les entitats de cultura popular i tradicional aquest perjudici vindria donat 
per la baixada d’ingressos, la qual cosa pot fer que no es programin les accions del 
2022 necessàries per tal que les organitzacions continuïn actives i, en darrer terme, es 
posi en risc la supervivència d’algunes d’elles. Precisament la supervivència 
d’aquestes organitzacions és el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès 
general. 
 
Ateses les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin realitzar, total o parcialment, 
o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat 
despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la seva no 
realització, o de la seva realització en format virtual, hagi estat el compliment de les 
resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les 
mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança), 
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especialment en allò que estableixen els articles 9.2 respecte de la possibilitat que la 
subvenció ultrapassi el 50% del cost de l’activitat si es justifica la necessitat a 
l’expedient i 41.6 en allò referit al percentatge de despeses indirectes. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura es volen 
fomentar les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per les entitats 
culturals sense finalitat de lucre. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de TRES-
CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000 €) per a les activitats de cultura popular i 
tradicional organitzades per les entitats culturals amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 2022. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núms. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, i núm. 
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11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021, que atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202220225120013133) i les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2022, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre, el text íntegre de la 
qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT L’ANY 2022, ORGANITZADES PER LES ENTITATS 
CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013133 
 
Article 1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
1. Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 

aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
2. L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 

concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
maig de 2017. 

 
3. La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 

particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 

 
Article 2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui 
la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de 
la cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022. 
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2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2022, aquestes subvencions 
tenen com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en una 
activitat o diverses activitats dintre d’un mateix projecte de cultura popular i tradicional a 
la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a: 

 
- Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o 

previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, 
jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.  

- Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
- Producció de nous espectacles de cultura popular. 
- Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la 

conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva. 
- Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària. 
- Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i 

tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per 
televisió i canals on-line.  

- Projectes relacionats amb el projecte transformador “CulturaMENT” que promou 
l'organització d’activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties 
mentals i els seus familiars i cuidadors. 

 
3. Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin realitzar, total o parcialment, 
o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat 
despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la seva no 
realització, o de la seva realització en format virtual, hagi estat el compliment de les 
resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures 
en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 

 
4. No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals 

siguin: 
 

- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  
- Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 

encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Àpats populars. 
- Programes de recerca i estudi. 
- Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 
- Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística. 

 
5. Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de 

l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les 
programacions anuals de l’entitat.  
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6. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única activitat o 
un projecte de diverses activitats de la mateixa temàtica. En cas de presentar-ne més 
d’una sol·licitud només es valorarà la darrera presentada, excloent les anteriors. 

 
Article 3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
Article 4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 
31 de desembre de 2022.  
 
Article 5. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los  
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 

constituïdes i que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre 
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin 
el requisit de que consti al seus estatuts el fet de ser associacions, fundacions o entitats 
sense finalitat de lucre de caràcter cultural amb seu a la província de Barcelona. 
 
Queden excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i 
sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els 
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats. Tampoc podran ser 
beneficiàries entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, 
Agrupacions...), per tenir una convocatòria pròpia de subvencions. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 

sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 

3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a 
la Diputació quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
Article 6: Documentació a aportar 
 
1. Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 

criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 
 

a) Model de sol·licitud normalitzat, que es podrà descarregar al web, indicant la 
documentació que s’hi adjunta i que haurà d’incorporar la informació següent: 
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1) Identificació del beneficiari, aportant la documentació següent: 
 

 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària (NIF). 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 Inscripció registral de l’entitat. 
 

No caldrà entregar aquesta documentació en el cas que ja hagi estat lliurada a la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2019, 
2020 o 2021, i continuï vigent. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat habilitat a 
tal efecte del model de sol·licitud esmentat. 

 
2) Identificació del representant legal, aportant la documentació següent: 

 

 Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 
que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona signant de la 
sol·licitud. 

 
3) Domicili del beneficiari, correu electrònic i telèfon mòbil a efectes d’avís de 

comunicacions. 
 

4) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 

5) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè 
aquesta pugui consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social 
si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
b) Memòria del projecte a realitzar durant l’any 2022, pel que es demana la subvenció, 

d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat. 
 

c) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb 
l’annex 2 del model normalitzat. 
 

d) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició de beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 

e) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 

f) Declaració de les subvencions, patrocinis, mecenatges o altres ingressos obtinguts 
per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, 
d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 

g) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 
de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, 
d’acord amb l’annex 4 del model normalitzat. 
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h) Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar i que acreditin els 
elements de valoració previstos als criteris específics d’atorgament de les 
subvencions. 
 

2. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un 
únic document que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de 
l’entitat. 

 
Article 7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 

extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 31 de 
març de 2022 

 
2. La convocatòria serà única. 

 
3. Les bases i els model normalitzat exigits a l’article 6 d’aquesta convocatòria, es podran 

trobar al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 

4. La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a les bases 6 s’haurà de 
presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura. 

 
5. La sol·licitud i els annexes hauran d’estar signats pel representant legal o persona 

apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (DNIe o altres sistemes de firma 
electrònica admesos a la Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona 
consultable a la seu electrònica de la Diputació).  

 
6. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) 
d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al 
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on 
rebran assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina 
d’Assistència en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres 
de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per 
a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 

 
7. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 

administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix 
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
8. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 

Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://www.diba.cat/web/registre
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9. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i 
activitats. 

 
10. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 

de les normes que la regulen. 
 

Article 8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu indicada, que en el termini de deu 
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la 
incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà 
per desistit de la seva sol·licitud. 
 
Article 9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
Article 10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 

aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 

següents criteris objectius: 
 

a) Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 
punts, repartits de la següent forma: 

 
1) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 4 punts. 
2) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 

5 punts. 
3) Projectes que incloguin la participació de persones grans amb malalties mentals i 

els seus familiars i cuidadors, fins a 1 punt. 
 

b) Trajectòria de l’entitat i consolidació de les activitats, fins a 10 punts, d'acord amb 
els apartats: 
 

1) Antiguitat de l’entitat, fins a 5 punts. 
2) Consolidació de les activitats, 5 punts. 

 
c) Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts,  valorat en 

base a: 
 

1) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a 
participant en el projecte, fins a 3 punts. 
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2) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon 
desenvolupament del projecte, fins a 2 punts. 

 
d) Pla de difusió de les activitats del projecte, valorat en base a les accions de difusió i 

els mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
 

e) Tipologia de les activitats que incorpora la sol·licitud, siguin presencials o on-line, 
segons el següent barem no acumulatiu: 

 
1) Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats 

Patrimoni festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), o de la 
Humanitat, 10 punts. 

2) Festes Majors o cicle festiu, 8 punts. 
3) Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts. 
4) Reparació o creació d’elements festius, 5 punts. 
5) Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts. 
6) Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts. 
7) Tallers, cursos o trobades, 4 punts. 

 
f) Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts, valorada en base a: 

 
1) La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 5 punts. 
2) El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 5 punts. 

 
3. Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient 

per tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
4. La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionats 

caldrà que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Article 11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària  
 
1. L’import que es destinarà per a la concessió de subvencions regulades en la present 

convocatòria serà de TRES-CENTS CINQUANTA-MIL EUROS (350.000.- €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 de l’exercici 2022, destinada 
a subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 

 
2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 

pressupostària. 
 

Article 12. Import individualitzat de les subvencions 
 

1. L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es 
determinarà de forma proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació als 
punts assignats. El valor mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la 
convocatòria entre la suma total de valoracions superiors a quinze punts. El valor 
resultant serà l’aplicat als projectes que aconsegueixin la puntuació establerta com a 
tram mig en un escalat de 10 punts per tram a comptar des dels 50 punts que 
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s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els trams superiors i inferiors, 
augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, que quedarà degudament 
motivat en l’informe d’instrucció. 

 
2. No s’atorgaran subvencions per import superior a 5.000 €. 
 
3. L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 

del 80% del cost total del projecte o activitat subvencionada. Aquest percentatge ajuda 
a pal·liar la reducció d’ingressos provocats per les regulacions i mesures en matèria de 
salut pública establertes per a la contenció de la COVID-19, les quals posen en risc la 
programació de les accions del 2022 necessàries per tal que les organitzacions de 
Cultura Popular i Tradicional continuïn actives. Precisament la supervivència 
d’aquestes organitzacions és el valor que cal protegir per tal de defensar l’interès 
general. 

 
Article 13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

 
1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de 
Cultura de l’Àrea de Cultura. 

 
2. La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 

constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents 
persones: 

 

 President delegat de l’Àrea de Cultura, que actuarà com a president, o persona en 
qui delegui. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un/a representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un/a representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a 
secretari/a. 

 
3. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 

 
4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 

previst. 
 
Article 14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades 

dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, tres mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
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3. La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de 
publicar a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
5. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva publicació. 

 
6. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 

mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva publicació. 

 
Article 15. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de l’endemà 
de la publicació de la concessió en el BOPB sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
Article 16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció: 

 
a) Les entitats perceptores de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 
 

b) Les entitats beneficiaries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
c) L’entitat beneficiària d’una subvenció està obligada a sotmetre’s a les actuacions de 

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

 
d) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 

si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. No obstant, si hi ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-
19, s’acceptaran les desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les 
mesures adoptades per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades. 
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e) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
f) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS. 

 
g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Article 17. Despeses subvencionables 
 
1. Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 

 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per el projecte 
subvencionat (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació 
simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances 
pròpies de l’entitat; taxes municipals; adquisició de material o reparació de 
maquinària, etc.) sempre que no superin el 10% de les despeses directes imputades. 

 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari 
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 

 
2. Les factures han de correspondre a despeses efectuades l’any 2022 i referides al 

projecte subvencionat i han d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació. 

 
3. Mentre les autoritats governamentals dictaminin resolucions amb referència a les 

mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de la COVID-19, també es consideraran despeses subvencionables, totes les 
relacionades en aquest apartat que formin part del pressupost del projecte subvencionat, 
derivades de l’activitat inicialment prevista que com a conseqüència de la COVID-19 no 
s’hagi pogut assolir, total o parcialment, o s’hagi realitzat en format virtual, sempre i quan 
la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció. 

 
4. Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, 

s’aplicarà subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i 
justificació de subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
Article 18. Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 
 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 
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 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 
directament a l’activitat/projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a 
l’activitat/projecte presentat. 

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 

 Interessos o comissions bancàries. 
 
Article 19. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte o activitat 
subvencionada. 
 
Article 20. Forma de pagament 
 
1. El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, 

dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella 
s’exigeixen. 

 
2. Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment 

trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
Article 21. Termini i forma de justificació 
 
1. Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la següent forma: 
 

a) Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre 
de 2022. 

b) Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 
de gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2023. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 

que revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, i contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 

 Aportar una relació classificada de les despeses que haurà d’incorporar la següent 
informació: identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, 
data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció. 
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 S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 

 

 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa imputada a la 
Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació.  

 
Per les concessions superiors a 3.000€, el beneficiari haurà d’adjuntar una mostra 
dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal 
d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció. 
 
La mostra estarà conformada pels justificants de les despeses relacionades a la 
memòria econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona. Els documents justificatius a presentar seran factures, 
minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els 
requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es 
refereixen. 
 
En el cas de concessions inferiors o iguals a 3.000 € la Gerència de Serveis de 
Cultura farà les comprovacions que consideri oportunes. 

 
3. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 

realitzada dins del període d’execució establert a l’article 4 i que la despesa imputada a 
la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització 
del període de justificació. 
 
Es podran justificar despeses de l’activitat inicialment prevista, dins del període 
d’execució establert l’article 4 i que formin part del pressupost del projecte subvencionat, 
que no s’hagi pogut realitzar, quan el motiu de la no realització de l’activitat o de la 
realització de l’activitat en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions 
determinades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria 
de salut pública per a la contenció de la pandèmia COVID-19. 
 
En la justificació de la subvenció es podran tenir en compte les desviacions de 
pressupost sempre i quan estiguin motivades per atendre les regulacions i mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19 i siguin 
degudament justificades. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica 
o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona en l’execució del projecte subvencionat, en els termes de l’article 27. 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
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Article 22. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui. 

 
2. Si transcorregut el termini establert el beneficiari no hagués presentat la documentació 

justificativa, el centre gestor procedirà a requerir-lo per tal que la presenti en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es 
pot revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 

 
Article 23. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
Article 24. Modificació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió, no es podran modificar l’import, l’objecte, el termini 
d’execució i altres obligacions substancials, que hagin motivat la concessió de la subvenció. 
  
En cap cas, es consideraran modificacions aquelles variacions en l’execució del projecte 
que no suposin un canvi substancial en l’objecte principal subvencionat i que no alterin la 
valoració obtinguda durant el procediment d’instrucció de la convocatòria, i que no impliquin 
necessitat de pròrroga d’execució o de justificació. En cas que es produeixin variacions en 
l’execució del projecte, caldrà justificar-les a la memòria d’activitats, en el moment de 
justificar la subvenció. 
 
Tampoc s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. En cas que es 
produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i el 
realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria d’activitats, en el moment 
de justificar la subvenció. 
 
Article 25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
1. Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats i també per d’altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per a la mateixa activitat.  

 
2. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 

superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
3. Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 

subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
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Article 26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Article 27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva 
Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
Article 28. Causes de reintegrament  

 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
Article 29. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 

condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
Article 30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 31. Règim jurídic 
 
1. En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de 
juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost general 
per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i la resta de legislació concordant, així com la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

 
2. També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 

 
Article 32. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb 
la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
concessió dels les subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, 
basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i 
seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  

 
2. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 

registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC). No s’ha previst cap altra cessió. 

 
3. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 

personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 

 
4. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 

relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació 
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
5. Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 

legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-
la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, 
Rbla. Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del 
document que l’identifiqui.” 

 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el 
següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE 24 DE FEBRER DE 2022 DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA I LES 
BASES ESPECIFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL 
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR 
ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA 
DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2022, 
ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE, 
PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013133 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes i que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin el requisit de 
que consti al seus estatuts el fet de ser associacions, fundacions o entitats sense finalitat de 
lucre de caràcter cultural amb seu a la província de Barcelona. 
 
Queden excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i sindicals, 
els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els aspectes culturals 
de forma secundària en les seves activitats. Tampoc podran ser beneficiàries entitats que 
agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions...), per tenir una 
convocatòria pròpia de subvencions. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
Segon. Objecte. 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de 
la cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022. 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2022, aquestes subvencions 
tenen com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en una 
activitat o diverses activitats dintre d’un mateix projecte de cultura popular i tradicional  a 
la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a: 

 

 Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o 

previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, 
jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.  

 Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria. 

 Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional. 

 Producció de nous espectacles de cultura popular. 

 Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la 
conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva. 

 Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària. 

 Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i 
tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per 
televisió i canals on-line.  

 Projectes relacionats amb el projecte transformador “CulturaMENT” que promou 
l'organització d’activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties mentals 
i els seus familiars i cuidadors. 

 
3. Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar projectes i activitats de cultura popular i tradicional inicialment 
previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin realitzar, total o parcialment, o 
que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat 
despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la seva no 
realització, o de la seva realització en format virtual, hagi estat el compliment de les 
resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures 
en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 

 
4. No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals 

siguin: 
 

 Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  

 Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 

 Àpats populars. 

 Programes de recerca i estudi. 

 Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 

 Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística. 
 

5. Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les 
programacions anuals de l’entitat.  
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6. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única activitat o un 
projecte de diverses activitats de la mateix temàtica. En cas de presentar-ne més d’una 
sol·licitud només es valorarà la darrera presentada, excloent les anteriors. 

 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de TRES-CENTS CINQUANTA-MIL EUROS (350.000.- €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 de l’exercici 2022, destinada a 
subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats subvencionades es determinarà 
de forma proporcional entre totes les entitats sol·licitants, amb relació als punts assignats. El 
valor mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de 
valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que 
aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram a 
comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els trams 
superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, que quedarà 
degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
 
No s’atorgaran subvencions per import superior a 5.000 €. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
80% del cost total del projecte o activitat subvencionada. Aquest percentatge ajuda a pal·liar 
la reducció d’ingressos provocats per les regulacions i mesures en matèria de salut pública 
establertes per a la contenció de la COVID-19, les quals posen en risc la programació de les 
accions del 2022 necessàries per tal que les organitzacions de Cultura Popular i Tradicional 
continuïn actives. Precisament la supervivència d’aquestes organitzacions és el valor que 
cal protegir per tal de defensar l’interès general. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 31 de març de 
2022. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 
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31 de desembre de 2022.  
 
Els períodes de justificació d’aquesta convocatòria es regulen de la següent forma: 

 
a) Hi haurà un període voluntari de justificació entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 

2022. 
b) Els que no hagin justificat en l’esmentat període voluntari, hauran de fer-ho entre el 2 de 

gener i, com a màxim, el 28 de febrer de 2023.” 
 

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el model de sol·licitud normalitzat que s’adjunta com annex 3, en 
compliment de l’establert a l’apartat sisè de la Instrucció sobre la creació del Registre 
Electrònic General de la Diputació de Barcelona, aprovat per Decret de la Presidència 
número 13246/2020,de 23 de desembre, i publicat en el BOPB de 24 de desembre de 
2020. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2022 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
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33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 
conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona, i els 
ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Viladecans, Granollers i Sabadell per a 
l’organització i celebració de la cinquena edició de l’esdeveniment cultural 
“Dansa Quinzena Metropolitana” (Exp. núm. 2022/3488).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
Fets 
 
1. L’Institut de Cultura de Barcelona (en endavant, ICUB) és una entitat pública, 

empresarial local, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, creada 
per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar de forma directa les 
activitats culturals d’interès general. De conformitat amb els seus estatuts, les 
competències de l’ICUB en matèria de cultura es circumscriuen a l’àmbit territorial 
de la ciutat de Barcelona.  

 
2. En l’àmbit de les seves competències, l’ICUB enguany organitza la cinquena edició 

de l’esdeveniment Dansa Metropolitana, que tindrà lloc del 10 al 27 de març de 
2022. Aquest esdeveniment implica la col·laboració de diferents ciutats de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per tal de promoure el consum de la dansa entre la 
ciutadania. L’edició de 2022 ha programat espectacles a teatres i espais diversos 
de diferents ciutats de la demarcació de Barcelona: Badalona, Terrassa, Sant Cugat 
del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Viladecans, Granollers i 
Sabadell. 

 
3. La Diputació de Barcelona, entre d’altres, té competències per a l’assistència 

tècnica i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. A través de l’Àrea 
de Cultura té proposats, entre els seus objectius principals, prestar suport tècnic i 
econòmic a les programacions de difusió artística dels municipis. En aquest àmbit 
d’actuació, es considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit 
local en les seves polítiques de difusió, creació i producció artística, i a les 
estratègies de creació i formació de públics, mitjançant el recolzament a cicles i 
festivals de difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la 
literatura professionals als municipis. 

 
4. De conformitat amb l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, els municipis compten amb competències pròpies en matèria 
de promoció de la cultura i d’equipaments culturals. Els ajuntaments participants en 
la celebració de l’esdeveniment Dansa Metropolitana, tenen entre les seves 
funcions les de promoure i donar suport a les iniciatives que tinguin com a objectiu 
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el foment i la pràctica de la dansa mitjançant activitats de creació, de formació, 
d’exhibició i, en general, activitats de dinamització de la dansa adreçades al públic 
en general. Aquests ajuntaments consideren una prioritat fomentar totes aquelles 
iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la cultura i 
per a la dansa, en especial, per tal d’aconseguir una societat més vertebrada entorn 
de la cultura i una major cohesió social. 

 
5. Les dites administracions valoren com de màxima rellevància aquelles accions que 

ajuden a establir un equilibri territorial i una igualtat d’oportunitats per a tothom a 
través del foment de projectes culturals que tenen gran impacte en el territori i que 
treballen en xarxa. En aquest sentit, tenen interès a col·laborar en la celebració de 
la cinquena edició de l’esdeveniment cultural Dansa Metropolitana. 

 
6. La Diputació de Barcelona podria col·laborar econòmicament amb un import 

aproximat de 400.000,00 € a la realització d’aquest esdeveniment mitjançant la 
concessió d’una subvenció directa subjecta a disponibilitat econòmica en el seu 
pressupost vigent. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen 

part del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 
31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i 
l’article 91 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
2. Atès que la Llei de bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, 

tècnica i administrativa entre les Administracions Locals i les Administracions de 
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes 
d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els 
termes previstos en les lleis. 

 
3. Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic, relatius a la definició, tipus, requisits i continguts dels convenis de 
col·laboració entre les administracions publiques. 

 
4. Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions 
Públiques actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el 
principi de lleialtat institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà 
de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a 
l’acompliment dels objectius d’interès comú. 

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

(ROAS) disposa que pel conveni s’estableix una relació de cooperació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
6. Atès que en compliment del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació i bon govern, la Diputació de Barcelona haurà 
de trametre el conveni signat al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
7. Atès que la Gerència de Serveis de Cultura ha elaborat la memòria justificativa, tal 

com estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic (LRJSP). 

 
8. Atès que és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k.3) de la 

Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret 
número 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022, per delegació de 
la Presidència.  

 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR el conveni entre l’Institut de Cultura de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet 
de Llobregat, el Prat de Llobregat. Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Viladecans, Granollers i Sabadell per a l’organització 
i celebració de la cinquena edició de l’esdeveniment cultural “Dansa Metropolitana”, el 
text literal de la minuta del qual és el següent: 

 
“CONVENI ENTRE L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE BADALONA, TERRASSA, SANT CUGAT DEL 
VALLÉS, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EL PRAT DE LLOBREGAT, SANTA COLOMA 
DE GRAMENET, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 
VILADECANS, GRANOLLERS I SABADELL PER A L’ORGANITZACIÓ I CELEBRACIÓ 
DE LA CINQUENA EDICIÓ DE L’ESDEVENIMENT CULTURAL “DANSA 
METROPOLITANA” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA, amb NIF P5890006I i domicili a La Rambla, 99, 
08002 de Barcelona, representat pel Sr. Jordi Martí i Grau que actua com a president de 
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), en ús de les facultats conferides per l’article 6 h) 
dels seus estatuts, amb domicili al Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 08002 Barcelona), i 
assistit en aquest acte per la secretària delegada de l’ICUB, Sra. Montserrat Oriol i Bellot. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de Catalunya 126, 
08008 de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2022 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret número 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022.  
 
Igualment intervé la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, que assisteix al 
president delegat de l’Àrea de Cultura, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, 
als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
AJUNTAMENT DE BADALONA, amb NIF P0801500J i domicili a la plaça de la Vila, 1, 08911 
de Badalona, representat pel Sr./Sra. XXXXXX, xxxxxxx (càrrec) de l’Ajuntament de Badalona, 
assistit/da pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE TERRASSA, amb NIF P0827900B i domicili a Raval de Montserrat, 14, 
08221 de Terrassa, representat pel Sr./Sra. xxxxxxxxx, xxxxxxxx(càrrec) de l’Ajuntament de 
Terrassa, assistit/da pel Sr. Oscar González Ballesteros, secretari d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, amb NIF P0820400J i domicili a la plaça de 
la Vila, 1, 08172 de Sant Cugat del Vallés, representat per la Sra. Mireia Ingla Mas, 
alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, assistida pel Sr/Sra 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, amb NIF P0810000J i domicili a la Plaça 
de l’Ajuntament 11, 08901 de L’Hospitalet de Llobregat, representat pel Sr./Sra. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (càrrec) de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
assistit/da pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT, amb NIF P0816800G i domicili a la Plaça de la 
Vila, 1, 08820 del Prat de Llobregat, representat pel Sr./Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx 
(càrrec) de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, assistit pel Sr./Sra.xxxxxxxxxx, secretari/ària 
d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, amb NIF P0824500C i domicili a la 
Plaça de la Vila, 1, 08921 de Santa Coloma de Gramenet, representat pel Sr./Sra. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx (càrrec) de l’Ajuntament de Sant Coloma de Gramenet, assistida 
pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb NIF P0807600B i domicili a la Plaça 
Santa Magdalena, 5-6, 08950 d’Esplugues de Llobregat, representat pel Sr/Sra. 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (càrrec) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, assistida pel 
Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, amb NIF P0807200A i domicili a Mossèn 
Cinto Verdaguer s/n, 08940 de Cornellà de Llobregat, representat pel Sr. Antonio Balmón 
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Arévalo, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de 
l’article 53.1ª) del text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i règim local 
de Catalunya i facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 
data ……………….. i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretaria General 
d’aquest Ajuntament, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, que dona fe de l’acte. 
 
AJUNTAMENT DE VILADECANS, amb NIF P0830200B i domicili al carrer Jaume Abril, 2, 
08840 de Viladecans, representat pel Sr./Sra xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx (càrrec) de 
l’Ajuntament de Viladecans, assistit pel Sr./Sra. xxxxxxxxxxxxxx, secretari/ària d’aquest 
ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, a través del seu ens instrumental GRANOLLERS ESCENA 
SL, amb CIF B62722442 representat per la regidora de Cultura senyora Maria Villegas i Rueda 
i presidenta de la societat mercantil, assistida pel Sr. Francesc Gabriel Palau i Helguera, 
secretari d’aquesta entitat. 
 
AJUNTAMENT DE SABADELL, amb NIF P0818600I i domicili a la plaça Sant Roc, 08201 de 
Sabadell, representat pel Sr. Carles de la Rosa Matas, regidor de cultura de l’Ajuntament de 
Sabadell, assistit pel Sr. David Cabezuelo Valencia, secretari d’aquest ajuntament. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’Institut de Cultura de Barcelona (en endavant, ICUB) és una entitat pública, 

empresarial local, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, creada per 
l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar de forma directa les activitats 
culturals d’interès general. De conformitat amb els seus estatuts, les competències de 
l’ICUB en matèria de cultura es circumscriuen a l’àmbit territorial de la ciutat de 
Barcelona. En l’àmbit de les seves competències, l’ICUB té previst organitzar la 
cinquena edició de l’esdeveniment Dansa Metropolitana, que tindrà lloc del 10 al 27 de 
març de 2022. Aquest esdeveniment implica la col·laboració de diferents ciutats de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de promoure el consum de la dansa entre la 
ciutadania. L’edició de 2022 preveu la programació d’espectacles als teatres i espais 
diversos de 12 ciutats de la demarcació de Barcelona. 

 
II. Que la Diputació de Barcelona, entre d’altres, té competències per a l’assistència 

tècnica i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. A través de l’Àrea de 
Cultura té proposats, entre els seus objectius principals, prestar suport tècnic i 
econòmic a les programacions de difusió artística dels municipis. En aquest àmbit 
d’actuació, es considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local 
en les seves polítiques de difusió, creació i producció artística, i a les estratègies de 
creació i formació de públics, mitjançant el recolzament a cicles i festivals de difusió de 
les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals als 
municipis. 

 
III. Que en virtut del que disposa l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, els municipis compten amb competències pròpies en 
matèria de promoció de la cultura i d’equipaments culturals. Els ajuntaments esmentats 
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que està previst que participin en la celebració de l’esdeveniment Dansa Metropolitana, 
tenen entre les seves funcions les de promoure i donar suport a les iniciatives que 
tinguin com a objectiu el foment i la pràctica de la dansa mitjançant activitats de 
creació, de formació, d’exhibició i, en general, activitats de dinamització de la dansa 
adreçades al públic en general. Aquests ajuntaments consideren una prioritat fomentar 
totes aquelles iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la 
cultura i per a la dansa, en especial, per tal d’aconseguir una societat més vertebrada 
entorn de la cultura i una major cohesió social. 

 
IV. Que les dites administracions valoren com de màxima rellevància aquelles accions que 

ajuden a establir un equilibri territorial i una igualtat d’oportunitats per a tothom a través 
del foment de projectes culturals que tenen gran impacte en el territori i que treballen en 
xarxa. En aquest sentit, tenen interès en establir una col·laboració per endegar accions 
de suport als projectes culturals de l’àmbit de la dansa. 

 
V. Que la minuta de conveni va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, en sessió de data .................... 
 
VI. Que, per part de l’ICUB, la minuta de conveni va ser aprovada per ....................(òrgan 

competent) en sessió de data .......................... 
 
VII. Que, per part dels ajuntaments intervinents, la minuta de conveni va ser aprovada pels 

corresponents òrgans de govern en les dates que s’indiquen a continuació: 
 
- Ajuntament de Badalona, per acord/resolució de ...........................(segons s’escaigui 

en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
 
- Ajuntament de Terrassa, per acord/resolució de ...........................(segons s’escaigui 

en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
 
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per acord/resolució 

de ...........................(segons s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de 
data ................ 

 
- Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per acord/resolució 

de ...........................(segons s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de 
data ................ 

 
- Ajuntament del Prat de Llobregat, per acord/resolució de ...........................(segons 

s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
 
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per acord/resolució 

de ...........................(segons s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de 
data ................ 

 
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per acord/resolució 

de ...........................(segons s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de 
data ................ 
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- Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per acord adoptat per la Junta de Govern 

Local en sessió de data................. 
 
- Ajuntament de Viladecans, per acord/resolució de ...........................(segons 

s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
 
- Ajuntament de Granollers, a través del seu ens instrumental GRANOLLERS ESCENA 

SL, amb CIF B62722442, per acord/resolució de ...........................(segons s’escaigui 
en funció de l’òrgan competent) de data ................. 

 
- Ajuntament de Sabadell, per acord/resolució de ...........................(segons s’escaigui 

en funció de l’òrgan competent) de data ................. 
 
Per tot això, 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 
 
L’objecte d’aquest conveni és formalitzar la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’ICUB, els ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallés, L’Hospitalet de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Viladecans, Granollers i Sabadell per a l’organització i celebració de 
la  cinquena edició de l’esdeveniment cultural “Dansa  Metropolitana” (en endavant, DM).  
 
Aquest esdeveniment té com a objectiu fomentar una presència regular de la dansa a les 
programacions estables dels teatres municipals i dels centres socioculturals per tal de 
millorar la percepció social envers la dansa, generar pràctiques de la dansa que impliquin el 
màxim nombre de gèneres i persones i donar visibilitat al talent local, nacional i 
internacional. 
 
La selecció de la programació d’enguany, que inclou aproximadament 275 activitats, es 
basa en produccions d’artistes i companyies que responen als criteris de qualitat, caràcter 
internacional i llenguatge atractiu per a tota mena de públic. Aquest any, a més, es dona 
especial èmfasi a la producció local. 
 
A la programació s’hi troben noms consolidats i de llarga trajectòria de l’escena nacional que 
conviuen amb les noves generacions de creadors. A més, tot i la situació de pandèmia 
mundial, l’esdeveniment DM es manté ferm en el seu compromís per l’excel·lència i segueix 
apropant al públic de l’àrea metropolitana grans noms de la dansa internacional amb peces 
que es representaran per primer cop a Catalunya.  
 
El detall de tota la programació es pot consultar a https://www.dansametropolitana.cat/ca 
 
 
 
 

https://www.dansametropolitana.cat/ca
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SEGON. COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
Per part de l’ICUB: 
 
- Organització de la cinquena edició de DANSA METROPOLITANA i gestió de totes les 

actuacions requerides per portar a terme la seva celebració. 
 
- Coordinació amb els responsables dels equipaments dels municipis de la demarcació de 

Barcelona que es detallen a continuació: Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallés, 
L’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues 
del Llobregat, Cornellà de Llobregat, Viladecans, Granollers i Sabadell, per fer arribar els 
espectacles de dansa que es duran a terme en els respectius municipis dins de la DM. 

 
- Finançar la DM fins a un màxim de 800.000 € per a sufragar despeses de programació, 

contractació artística, i producció d’espectacles, coordinació, comunicació, Oficina 
tècnica del Festival i producció tècnica. L’import màxim a finançar es durà a terme en la 
quantia de 400.000 € amb càrrec al pressupost de l’ICUB i en la quantia de 400.000€ 
podria provenir d’una aportació de la Diputació de Barcelona a l’ICUB com a subvenció 
condicionada a l’existència de dotació pressupostària hàbil i suficient en el seu 
pressupost. Tot i això, si s’escau, l’ICUB podrà obtenir d’altres subvencions, donacions, 
aportacions o ingressos per al finançament de les despeses assenyalades. En aquest 
darrer cas, les quantitats obtingudes es reduiran de l’import de 400.000 € que inicialment 
l’ICUB finança amb càrrec al seu pressupost. L’aportació de l’ICUB anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 1321/d.2xxxx/33011 del vigent pressupost.  

 
- Comunicar a les parts signatàries qualsevol canvi en el programa d’activitats o incidència 

en el seu desenvolupament. 
 
- Fer el seguiment del programa d’activitats conjuntament amb la Diputació de Barcelona i 

la resta d’ajuntaments participants. 
 
- Fer constar en tots els materials que l’ICUB editi per difondre l’esdeveniment, amb la 

denominació i el logotip oficial, la col·laboració tant de la Diputació de Barcelona com la 
resta d’ajuntaments intervinents. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
- En cas que la Diputació de Barcelona tingués dotació pressupostària podria donar una 

subvenció d’un import aproximat a 400.000 euros a l’ICUB a càrrec del seu pressupost 
de l’exercici de 2022, destinada a col·laborar en les despeses de l’organització de la 
cinquena edició de la DM. Aquesta quantia aniria amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33410/46200 del vigent pressupost, condicionada a l’existència de crèdit. 

 
- Coordinar-se amb l’ICUB i els ajuntaments participants en l’esdeveniment per fer el 

seguiment del programa d’activitats. 
 
Per part dels ajuntaments participants: 
 
- L’Ajuntament de Badalona s’encarregarà de la programació d’espectacles, promoció i 
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comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es realitzin al 
seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 16.939,00, amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries 31220049-3347-22612 Activitats culturals del vigent 
pressupost municipal i 31220000-3301-21000 Recursos culturals del vigent pressupost 
de Badalona Cultura SL.  

 
- Per la ciutat de Terrassa, l’Ajuntament de Terrassa s’encarregarà de la programació 

d’espectacles, promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les 
activitats que es realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import 
de 15.438,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7452-33407-22799 del vigent 
pressupost.  

 
- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 20.000 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 50303043.50100.33400.2260904.50303  “Projectes de 
ciutat – Activitats i projectes culturals teatrals” del vigent pressupost.   

 
- L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 98.108,32 € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 07 3340 2279902,  07 3340 2279901 i 07 
3340 2260200 del vigent pressupost.  

 
- L’Ajuntament del Prat de Llobregat s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 40.000,00 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334 227991. Programa d’Arts en Viu del vigent 
pressupost.  

 
- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’encarregarà de la programació 

d’espectacles, promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les 
activitats que es realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import 
de 21.436,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5411-33402-2279910 (contractes 
activitats artístiques i culturals) del vigent pressupost.  

 
- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 22.903,99 € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 33 33403 22609 Quinzena de la Dansa; 68 
92400 22609  Accions via pública i 68 33000 22602 Actes: cultura, joventut i esports del 
vigent pressupost.  

 
- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 20.000,00 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0661 3340F 2260900 ACTIVITATS QUINZENA 
DANSA METROPOLITANA del vigent pressupost.  
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- L’Ajuntament de Viladecans ha encomanat la realització de les actuacions i justificació de 
l´aportació municipal a l´ens dependent SPM Viladecans Qualitat, S.L que s’encarregarà 
de la programació d’espectacles, promoció i comunicació, producció tècnica, logística i 
seguretat de les activitats que es realitzin al seu municipi i finançarà la despesa 
corresponent per import de 16.577,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30000-
33410-44900 VIQUAL SERVEIS CULTURALS del vigent pressupost.  

 
- L’Ajuntament de Granollers, a través del seu ens instrumental Granollers Escena SL, 

s'encarrega de la programació dels espectacles, de la promoció i comunicació, producció 
tècnica i logística i de la seguretat de les activitats que es realitzin al municipi de 
Granollers, i finança la despesa corresponent per import de 26.728 euros amb càrrec als 
seus pressupostos: compte comptable 607,00 caixets; compte 6234,02 i  6234,01 Servei 
de personal tècnic i compte 623,09 – Acollida.  

 
- L’Ajuntament de Sabadell s’encarregarà de la programació d’espectacles, promoció i 

comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es realitzin al 
seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 11.600,00 € amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries corresponents de la secció de creació i Difusió de les arts 
del servei de Cultura: 209-3300-22602, 209-3340-22602, 209 3340 22609, 209 3340 
22799 del vigent pressupost. 

 
TERCER. VIGÈNCIA  
 
Aquest conveni estén la seva vigència des de la seva signatura que haurà de produir-se 
abans de l’inici de l’esdeveniment “Dansa Metropolitana”, previst per a 10 de març de 2022, i 
serà vigent fins a 31 de desembre de 2022. 
 
QUART. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i integrada 
per un representant de cadascuna de les parts signants. Aquesta comissió es reunirà 
sempre que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions: 
 
- Acordar els criteris de cooperació. 
 
- Fer el seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les 

especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament. 
 
- Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar. 
 
CINQUÈ. CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA, DENÚNCIA i EXTINCIÓ DEL 
CONVENI: 
 
Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present conveni, per escrit. 
Són causes d’extinció del present conveni les següents:  
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
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b) Per la voluntat de qualsevol de les parts formalitzada amb un preavís de dos mesos a la 
resta de parts. 

 
c) Per acord unànime de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
 
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni, 

previ requeriment a la part incomplidora, amb la mediació, si s’escau, de la comissió de 
seguiment, perquè en cas que sigui esmenable, en el termini màxim d’una setmana 
l’esmeni. 

 
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
 
f) Per a qualsevol altre causa admissible en Dret. 
 
La Comissió de Seguiment estudiarà les formes de finalitzar les actuacions en curs, en cas 
d’extinció anticipada del conveni, amb respecte a les previsions de l’article 52 de la Llei 
40/2015, de règim jurídic del sector públic, relatives a la liquidació del conveni. 
 
SISÈ. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 
 
El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació entre 
les parts, que assumiran només les obligacions que en dimanen. La responsabilitat de 
cadascuna de les parts es limitarà a les obligacions que s’hi estipulen. 
 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna d’elles 
respon individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui generar enfront 
a terceres persones a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest 
conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions. 
 
SETÈ. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions pactades  i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les disposicions següents: 
 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

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

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

- La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

VUITÈ. JURISDICCIÓ I FUR COMPETENTS 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment 
d’allò pactat seran resolts sota els criteris de bona fe i de col·laboració. No obstant, en cas 
de discrepàncies irresolubles, les parts accepten la jurisdicció dels jutjats i tribunals de 
l’ordre contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 

NOVÈ. PUBLICITAT 
 
Del present conveni se’n donarà la publicitat prevista a l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
l’article 14 i la disposició addicional 9a de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
I, en prova de conformitat, les parts que l’atorguen signen aquest document 
electrònicament.” 

 
Segon. FACULTAR el president delegat de l’Àrea de Cultura per a la formalització 
d’aquest conveni i per a quantes actuacions se’n derivin. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a les parts interessades per al seu coneixement 
i efectes. 
 
Quart. REMETRE electrònicament el conveni a la Sindicatura de Comptes, dins dels 
tres mesos següents a la seva formalització.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Suport programació activitats de promoció 
de la lectura per a municipis petits no adherits a la XBM”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import de 25.850 € (Exp. núm. 2021/0021630).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
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econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Suport programació activitats de 
promoció de la lectura per a municipis petits no adherits a la XBM”, per mitjà del 
qual es vol finançar la realització d'activitats de promoció de la lectura pública com, 
per exemple, narracions per a adults, hores de conte infantils, petits espectacles 
adreçats a la dinamització de la lectura, etcètera. Els seus destinataris són 
municipis inferiors a 5.000 habitants que no disposen de servei de biblioteca ni de 
bibliobús adherit a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona. 

  
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 7 de febrer de 2022, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:  

 

 municipis amb població de 0-150 habitants: 250 euros per destinar a la 
programació d'un mínim d'1 activitat per a infants o 1 activitat per adults (per 
exemple, una hora del conte o una narració per a adults) 

 municipis amb població de 151-1.000 habitants: 560 euros per destinar a la 
programació d'un mínim de 2 activitats (per exemple, 2 hores de conte infantils, o 
1 narració per a adults i 1 petit espectacle, o bé 1 narració per a adults i 1 hora 
del conte per a infants) 

 municipis amb població de 1.001-5.000 habitants: 810 euros per a la realització 
d'un mínim de 3 activitats, una d'elles adreçada directament a la dinamització de 
la lectura per a adults 
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6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser trenta mil euros, 
mentre que la quantia que finalment es proposa concedir és vint-i-cinc mil vuit-cents 
cinquanta euros. 

 
7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
destinar-lo a les finalitats que la corporació consideri oportunes. 

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

l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, modificat pels decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6 de maig), núm. 5574/21, de 27 de maig 
(BOPB de 31 de maig), núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16 de juliol),  núm. 
11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre), i núm. 518/22, de 27 de 
gener (BOPB de 31 de gener). 

 
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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Suport programació 
activitats de promoció de la lectura per a municipis petits no adherits a la XBM” que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H  22/Y/315401           560,00 €  

Ajuntament d'Argençola P0800800E  22/Y/315810           560,00 €  

Ajuntament de Balenyà P0801700F  22/Y/315811           810,00 €  

Ajuntament de Bellprat P0802100H  22/Y/315813           250,00 €  

Ajuntament de Calaf P0803100G  22/Y/315814           810,00 €  

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F  22/Y/315815           560,00 €  

Ajuntament de Capolat P0804400J  22/Y/315816           250,00 €  

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D  22/Y/315817           250,00 €  
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E  22/Y/315818           560,00 €  

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I  22/Y/315819           560,00 €  

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C  22/Y/315822           810,00 €  

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H  22/Y/315823           560,00 €  

Ajuntament de Fígols P0807900F  22/Y/315824           250,00 €  

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B  22/Y/315825           810,00 €  

Ajuntament de Gaià P0808900E  22/Y/315826           560,00 €  

Ajuntament de Gallifa P0808600A  22/Y/315827           560,00 €  

Ajuntament de Gisclareny P0809200I  22/Y/315828           250,00 €  

Ajuntament de Granera P0809400E  22/Y/315829           250,00 €  

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D  22/Y/315830           560,00 €  

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F  22/Y/315831           810,00 €  

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F  22/Y/315832           810,00 €  

Ajuntament de la Quar P0817600J  22/Y/316147           250,00 €  

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H  22/Y/316148           560,00 €  

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J  22/Y/316149           560,00 €  

Ajuntament de Malla P0811000I  22/Y/316150           560,00 €  

Ajuntament de Marganell P0824200J  22/Y/316151           560,00 €  

Ajuntament de Montclar P0812900I  22/Y/316152           250,00 €  

Ajuntament de Montmaneu P0813200C  22/Y/316153           560,00 €  

Ajuntament de Mura P0813800J  22/Y/316154           560,00 €  

Ajuntament de Pujalt P0817500B  22/Y/316155           560,00 €  

Ajuntament de Rubió P0818400D  22/Y/316156           560,00 €  

Ajuntament de Sagàs P0818700G  22/Y/316157           250,00 €  

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C  22/Y/316158           250,00 €  

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E  22/Y/316159           810,00 €  

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F  22/Y/316160           250,00 €  

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J  22/Y/316161           250,00 €  

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G  22/Y/316162           810,00 €  

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E  22/Y/316163           560,00 €  

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B  22/Y/316164           250,00 €  

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H  22/Y/316165           560,00 €  

Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G  22/Y/316166           560,00 €  

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B  22/Y/316167           560,00 €  

Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H  22/Y/316168           250,00 €  

Ajuntament de Sobremunt P0827100I  22/Y/316169           250,00 €  

Ajuntament de Sora P0827200G  22/Y/316170           560,00 €  

Ajuntament de Talamanca P0827700F  22/Y/316171           560,00 €  

Ajuntament de Tavertet P0828000J  22/Y/316172           250,00 €  
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Ajuntament de Veciana P0829800B  22/Y/316173           560,00 €  

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G  22/Y/316174           560,00 €  

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B  22/Y/316175           810,00 €  

Ajuntament d'Orpí P0815100C  22/Y/316176           560,00 €  

   

     25.850,00 €  

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, segons el detall 
que s’indica en el present apartat, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder destinar-lo a les finalitats que la corporació consideri oportunes. 
  
a. REDUIR l’autorització de la despesa en la quantia total de quatre mil cent cinquanta 

euros (4.150€)  segons el detall següent: 
 

Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/40200/33210/46280 4.150,00€ 2202900060 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de vint-i-cinc mil vuit-cents 
cinquanta euros, 25.850,00 EUR, a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu 
que s’indiquen en aquest acord; i segons el detall següent i la distribució que consta en 
l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/40200/33210/46280 25.850,00 

  
Quart. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del fons 
de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 2 del pressupost de depeses 

dels ens destinataris. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. En cas d’ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros, la justificació dels 

ajuts s’ha de realitzar a través del model normalitzat i simplificat de justificació 
de despeses, d’acord amb el qual s’acrediten les despeses realitzades pel 
seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en una explicació 
de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la presentació de 
memòries ni formularis tècnics. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
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de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
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d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 
 

5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 

 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 

de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, 
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 
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Cinquè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació Equitat educativa: finançament de programes 
educatius en petits municipis, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/21788).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 
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4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació Equitat educativa: finançament de 
programes educatius en petits municipis, per mitjà del qual es dona suport 
econòmic a la gestió d’equipaments i centres educatius i al desplegament 
d’actuacions i programes educatius que fomentin l’educació a temps complet i les 
polítiques d’orientació i suport a les transicions educatives. Els seus destinataris són 
els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants de la província de Barcelona. 
Aquest fons té el triple objectiu de facilitar al màxim la tramitació dels ajuts als 
municipis més petits, flexibilitzar la implementació dels projectes educatius i assolir 
la màxima cobertura territorial possible. Es distribueix atenent a criteris 
poblacionals, de manera que afavoreix als municipis amb menys població. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 10 de febrer de 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons i que es el següent: 

 
“1. Objectiu  
 
L’objectiu d’aquest sistema d’assignació és adequar la distribució del fons a les necessitats 
dels municipis participants, tenint en compte que a menor mida del municipi més aportació 
per habitant. Per tant, es fa necessari establir un criteri de repartiment que:  

 
a) Atorgui un mínim d’assignació, independentment de la mida del municipi. 
b) Afavoreixi de forma progressiva als municipis més petits.    

 
2. Procediment 
 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’ha establert el següent procediment de repartiment, 
basat única i exclusivament en un criteri poblacional: 
 
a) Definir una sèrie numèrica progressiva: en primer lloc, es defineix una sèrie numèrica 

que serveix com a base per calcular una distribució on a menor mida de municipi, més 
aportació per habitant. Aquesta sèrie numèrica s’obté mitjançant la següent fórmula: 
Població*(0,001-1)/y)+1. En aquesta operació, “y” és el número d’habitants que 
s’estableix per modificar la corba de la funció de distribució, tenint en compte que “y” 
sempre serà més gran que 5.000. Enguany “y” s’ha fixat en 10.000 a fi que, 
aproximadament, els municipis més petits rebin el doble d’assignació per habitant que 
els municipis més grans. 

 
b) Calcular la puntuació per cada ens: aquesta sèrie numèrica es multiplica pel nombre 

d’habitants de cada municipi, obtenint així una puntuació per cada municipi 
 

c) Calcular l’assignació individual inicial: l’assignació de cada municipi és directament 
proporcional a la seva puntuació. Es divideix la puntuació de cada municipi entre la suma 
del total de puntuacions i es multiplica per la quantitat total a repartir, obtenint així l’import 
assignat.  
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d) Garantir una quantitat mínima: tots els municipis reben una quantitat mínima de 1.500 
euros, independentment de l’assignació obtinguda en el repartiment. Els municipis que 
no arriben a aquesta quantitat, se’ls hi assigna per defecte 1.500 euros i aquesta quantia 
es disminueix del total de l’import total de la convocatòria 

 
e) Arrodonir les quantitats: finalment s’arrodoneixen les quantitats finals a dos decimals. 

 

6. L’article 3.4 del règim del catàleg estableix que per calcular la població, s’ha de 
considerar la que correspon al padró vigent amb efectes en la data d’entrada en 
vigor de la convocatòria d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials les 
xifres de població resultants de la revisió del padró municipal a una data 
determinada. Per aquest motiu, les dades de població emprades són les publicades 
pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital mitjançant el Reial 
Decret 1065/2021, de 30 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 2021 

 
7. La quantia total amb la que es dota el fons és de 900.000,00 €.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, i 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), núm. 
11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre) i núm. 518/22, de 27 de gener 
( BOPB de 31 de gener).  

 
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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació Equitat educativa: 
finançament de programes educatius en petits municipis, que s’indiquen en aquest 
acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació Posició 

Aguilar de Segarra, Ajuntament d' P0800200H 22/Y/317184 1.500,00 € 2203000406 1 

Aiguafreda, Ajuntament d' P0801400C 22/Y/317183 8.413,44 € 2203000406 2 

Alpens, Ajuntament d' P0800400D 22/Y/317182 1.500,00 € 2203000406 3 

Argençola, Ajuntament d' P0800800E 22/Y/317181 1.500,00 € 2203000406 4 

Avià, Ajuntament d' P0801100I 22/Y/317180 7.585,00 € 2203000406 5 

Avinyó, Ajuntament d' P0801200G 22/Y/317179 7.797,26 € 2203000406 6 

Avinyonet del Penedès, Ajuntament d' P0801300E 22/Y/317178 6.241,32 € 2203000406 7 

Bagà, Ajuntament de P0801600H 22/Y/317177 7.449,88 € 2203000406 8 

Balenyà, Ajuntament de P0801700F 22/Y/317176 10.522,76 € 2203000406 9 

Balsareny, Ajuntament de P0801800D 22/Y/317175 9.744,88 € 2203000406 10 

Bellprat, Ajuntament de P0802100H 22/Y/317174 1.500,00 € 2203000406 11 

Borredà, Ajuntament de P0802400B 22/Y/317173 1.919,84 € 2203000406 12 

Bruc, Ajuntament del P0802500I 22/Y/317172 7.530,26 € 2203000406 13 

Brull, Ajuntament del P0802600G 22/Y/317171 1.500,00 € 2203000406 14 

Cabanyes, Ajuntament de les P0802700E 22/Y/317170 3.996,44 € 2203000406 15 

Cabrera d'Anoia, Ajuntament de P0802800C 22/Y/317169 5.701,76 € 2203000406 16 

Cabrera de Mar, Ajuntament de P0802900A 22/Y/317168 11.040,97 € 2203000406 17 

Calaf, Ajuntament de P0803100G 22/Y/317167 10.186,51 € 2203000406 18 

Calders, Ajuntament de P0803400A 22/Y/317166 4.199,85 € 2203000406 19 

Caldes d'Estrac, Ajuntament de P0803200E 22/Y/317165 9.454,34 € 2203000406 20 

Calldetenes, Ajuntament de P0822400H 22/Y/317164 8.299,78 € 2203000406 21 

Callús, Ajuntament de P0803700D 22/Y/317163 7.330,19 € 2203000406 22 

Calonge de Segarra, Ajuntament de P0803600F 22/Y/317162 1.500,00 € 2203000406 23 

Campins, Ajuntament de P0803800B 22/Y/317161 2.258,22 € 2203000406 24 

Cànoves i Samalús, Ajuntament de P0804100F 22/Y/317160 9.653,36 € 2203000406 25 

Canyelles, Ajuntament de P0804200D 22/Y/317159 11.055,70 € 2203000406 26 

Capolat, Ajuntament de P0804400J 22/Y/317158 1.500,00 € 2203000406 27 

Cardona, Ajuntament de P0804600E 22/Y/317157 10.987,00 € 2203000406 28 

Carme, Ajuntament de P0804700C 22/Y/317156 3.134,37 € 2203000406 29 

Casserres, Ajuntament de P0804800A 22/Y/317155 6.049,78 € 2203000406 30 

Castell de l'Areny, Ajuntament de P0805600D 22/Y/317154 1.500,00 € 2203000406 31 

Castellar de n'Hug, Ajuntament de P0805100E 22/Y/317153 1.500,00 € 2203000406 32 

Castellar del Riu, Ajuntament de P0804900I 22/Y/317152 1.500,00 € 2203000406 33 

Castellbell i el Vilar, Ajuntament de P0805200C 22/Y/317151 10.475,91 € 2203000406 34 

Castellcir, Ajuntament de P0805400I 22/Y/317150 3.078,14 € 2203000406 35 

Castellet i la Gornal, Ajuntament de P0805700B 22/Y/317149 8.183,72 € 2203000406 36 

Castellfollit de Riubregós, Ajuntament de P0805900H 22/Y/317148 1.500,00 € 2203000406 37 

Castellfollit del Boix, Ajuntament de P0805800J 22/Y/317147 1.891,69 € 2203000406 38 

Castellgalí, Ajuntament de P0806000F 22/Y/317146 7.535,26 € 2203000406 39 

Castellnou de Bages, Ajuntament de P0806100D 22/Y/317145 5.386,48 € 2203000406 40 

Castellolí, Ajuntament de P0806200B 22/Y/317144 2.698,19 € 2203000406 41 

Castellterçol, Ajuntament de P0806300J 22/Y/317143 8.575,28 € 2203000406 42 

Castellví de la Marca, Ajuntament de P0806400H 22/Y/317142 5.933,07 € 2203000406 43 

Castellví de Rosanes, Ajuntament de P0806500E 22/Y/317141 7.063,72 € 2203000406 44 

Cercs, Ajuntament de P0826800E 22/Y/317140 4.634,89 € 2203000406 45 

Collbató, Ajuntament de P0806800I 22/Y/317139 11.007,86 € 2203000406 46 

Collsuspina, Ajuntament de P0806900G 22/Y/317138 1.644,54 € 2203000406 47 

Copons, Ajuntament de P0807000E 22/Y/317137 1.500,00 € 2203000406 48 
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Espunyola, Ajuntament de l' P0807700J 22/Y/317136 1.500,00 € 2203000406 49 

Esquirol, Ajuntament de L' P0825400E 22/Y/317135 7.582,52 € 2203000406 50 

Estany, Ajuntament de l' P0807800H 22/Y/317134 1.730,00 € 2203000406 51 

Figaró-Montmany, Ajuntament de P0813300A 22/Y/317133 4.420,86 € 2203000406 52 

Fígols, Ajuntament de P0807900F 22/Y/317132 1.500,00 € 2203000406 53 

Fogars de la Selva, Ajuntament de P0808100B 22/Y/317131 5.760,07 € 2203000406 54 

Fogars de Montclús, Ajuntament de P0808000D 22/Y/317130 1.968,00 € 2203000406 55 

Folgueroles, Ajuntament de P0808200J 22/Y/317129 7.756,31 € 2203000406 56 

Fonollosa, Ajuntament de P0808300H 22/Y/317128 5.621,46 € 2203000406 57 

Font-rubí, Ajuntament de P0808400F 22/Y/317127 5.449,63 € 2203000406 58 

Gaià, Ajuntament de P0808900E 22/Y/317126 1.500,00 € 2203000406 59 

Gallifa, Ajuntament de P0808600A 22/Y/317125 1.500,00 € 2203000406 60 

Gironella, Ajuntament de P0809100A 22/Y/317124 11.058,49 € 2203000406 61 

Gisclareny, Ajuntament de P0809200I 22/Y/317123 1.500,00 € 2203000406 62 

Granada, Ajuntament de la P0809300G 22/Y/317122 7.604,79 € 2203000406 63 

Granera, Ajuntament de P0809400E 22/Y/317121 1.500,00 € 2203000406 64 

Gualba, Ajuntament de P0809600J 22/Y/317120 5.896,88 € 2203000406 65 

Guardiola de Berguedà, Ajuntament de P0809800F 22/Y/317119 3.725,40 € 2203000406 66 

Gurb, Ajuntament de P0809900D 22/Y/317118 8.725,92 € 2203000406 67 

Hostalets de Pierola, Ajuntament dels P0816100B 22/Y/317117 9.398,25 € 2203000406 68 

Jorba, Ajuntament de P0810200F 22/Y/317116 3.346,24 € 2203000406 69 

Llacuna, Ajuntament de la P0810300D 22/Y/317115 3.682,14 € 2203000406 70 

Lluçà, Ajuntament de P0810800C 22/Y/317114 1.500,00 € 2203000406 71 

Malla, Ajuntament de P0811000I 22/Y/317113 1.500,00 € 2203000406 72 

Marganell, Ajuntament de P0824200J 22/Y/317112 1.500,00 € 2203000406 73 

Martorelles, Ajuntament de P0811400A 22/Y/317111 11.047,33 € 2203000406 74 

Masies de Roda, Ajuntament de les P0811500H 22/Y/317110 2.893,07 € 2203000406 75 

Masies de Voltregà, Ajuntament de les P0811600F 22/Y/317109 9.587,94 € 2203000406 76 

Mediona, Ajuntament de P0812100F 22/Y/317108 8.108,83 € 2203000406 77 

Monistrol de Calders, Ajuntament de P0812700C 22/Y/317107 2.938,59 € 2203000406 78 

Monistrol de Montserrat, Ajuntament de P0812600E 22/Y/317106 9.587,94 € 2203000406 79 

Montclar, Ajuntament de P0812900I 22/Y/317105 1.500,00 € 2203000406 80 

Montesquiu, Ajuntament de P0813000G 22/Y/317104 4.147,53 € 2203000406 81 

Montmajor, Ajuntament de P0813100E 22/Y/317103 1.988,03 € 2203000406 82 

Montmaneu, Ajuntament de P0813200C 22/Y/317102 1.500,00 € 2203000406 83 

Montseny, Ajuntament de P0813600D 22/Y/317101 1.542,30 € 2203000406 84 

Muntanyola, Ajuntament de P0812800A 22/Y/317100 2.705,88 € 2203000406 85 

Mura, Ajuntament de P0813800J 22/Y/317099 1.500,00 € 2203000406 86 

Nou de Berguedà, Ajuntament de la P0814100D 22/Y/317098 1.500,00 € 2203000406 87 

Òdena, Ajuntament d' P0814200B 22/Y/317097 10.287,85 € 2203000406 88 

Olèrdola, Ajuntament d' P0814400H 22/Y/317096 10.469,79 € 2203000406 89 

Olesa de Bonesvalls, Ajuntament d' P0814500E 22/Y/317095 6.867,37 € 2203000406 90 

Olivella, Ajuntament d' P0814700A 22/Y/317094 10.721,54 € 2203000406 91 

Olost, Ajuntament d' P0814800I 22/Y/317093 4.634,89 € 2203000406 92 

Olvan, Ajuntament d' P0814300J 22/Y/317092 3.526,07 € 2203000406 93 

Orís, Ajuntament d' P0814900G 22/Y/317091 1.500,00 € 2203000406 94 

Oristà, Ajuntament d' P0815000E 22/Y/317090 2.285,81 € 2203000406 95 

Orpí, Ajuntament d' P0815100C 22/Y/317089 1.500,00 € 2203000406 96 
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Òrrius, Ajuntament d' P0815200A 22/Y/317088 3.175,48 € 2203000406 97 

Pacs del Penedès, Ajuntament de P0815300I 22/Y/317087 3.674,91 € 2203000406 98 

Palma de Cervelló, Ajuntament de la P5831301F 22/Y/317086 9.313,19 € 2203000406 99 

Papiol, Ajuntament del P0815700J 22/Y/317085 10.798,09 € 2203000406 100 

Perafita, Ajuntament de P0815900F 22/Y/317084 1.746,23 € 2203000406 101 

Pla del Penedès, Ajuntament del P0816300H 22/Y/317083 5.019,79 € 2203000406 102 

Pobla de Claramunt, Ajuntament de la P0816400F 22/Y/317082 7.604,79 € 2203000406 103 

Pobla de Lillet, Ajuntament de la P0816500C 22/Y/317081 4.199,85 € 2203000406 104 

Pont de Vilomara i Rocafort, Ajuntament 
del 

P0818100J 22/Y/317080 10.630,02 € 2203000406 105 

Pontons, Ajuntament de P0816700I 22/Y/317079 2.191,06 € 2203000406 106 

Prats de Lluçanès, Ajuntament de P0817000C 22/Y/317078 8.579,47 € 2203000406 107 

Prats de Rei, Ajuntament dels P0816900E 22/Y/317077 2.301,55 € 2203000406 108 

Puigdàlber, Ajuntament de P0817300G 22/Y/317076 2.301,55 € 2203000406 109 

Puig-reig, Ajuntament de P0817400E 22/Y/317075 10.835,57 € 2203000406 110 

Pujalt, Ajuntament de P0817500B 22/Y/317074 1.500,00 € 2203000406 111 

Quar, Ajuntament de la P0817600J 22/Y/317073 1.500,00 € 2203000406 112 

Rajadell, Ajuntament de P0817700H 22/Y/317072 2.293,68 € 2203000406 113 

Rellinars, Ajuntament de P0817800F 22/Y/317071 3.504,16 € 2203000406 114 

Rubió, Ajuntament de P0818400D 22/Y/317070 1.500,00 € 2203000406 115 

Rupit i Pruit, Ajuntament de P0818500A 22/Y/317069 1.500,00 € 2203000406 116 

Sagàs, Ajuntament de P0818700G 22/Y/317068 1.500,00 € 2203000406 117 

Saldes, Ajuntament de P0818900C 22/Y/317067 1.500,00 € 2203000406 118 

Sant Agustí de Lluçanès, Ajuntament de P0819400C 22/Y/317066 1.500,00 € 2203000406 119 

Sant Bartomeu del Grau, Ajuntament de P0819800D 22/Y/317065 3.667,69 € 2203000406 120 

Sant Boi de Lluçanès, Ajuntament de P0820000H 22/Y/317064 2.387,88 € 2203000406 121 

Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de P0820200D 22/Y/317063 10.152,61 € 2203000406 122 

Sant Climent de Llobregat, Ajuntament 
de 

P0820300B 22/Y/317062 10.770,79 € 2203000406 123 

Sant Cugat Sesgarrigues, Ajuntament de P0820500G 22/Y/317061 3.992,91 € 2203000406 124 

Sant Esteve de Palautordera, 
Ajuntament de 

P0820600E 22/Y/317060 9.281,41 € 2203000406 125 

Sant Feliu Sasserra, Ajuntament de P0821100E 22/Y/317059 2.559,25 € 2203000406 126 

Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de P0821400I 22/Y/317058 10.123,23 € 2203000406 127 

Sant Iscle de Vallalta, Ajuntament de P0819200G 22/Y/317057 5.443,33 € 2203000406 128 

Sant Jaume de Frontanyà, Ajuntament 
de 

P0821500F 22/Y/317056 1.500,00 € 2203000406 129 

Sant Julià de Cerdanyola, Ajuntament de P0831100C 22/Y/317055 1.500,00 € 2203000406 130 

Sant Julià de Vilatorta, Ajuntament de P0821800J 22/Y/317054 9.545,69 € 2203000406 131 

Sant Llorenç d'Hortons, Ajuntament de P0822000F 22/Y/317053 8.199,48 € 2203000406 132 

Sant Llorenç Savall, Ajuntament de P0822100D 22/Y/317052 8.321,82 € 2203000406 133 

Sant Martí d'Albars, Ajuntament de P0822300J 22/Y/317051 1.500,00 € 2203000406 134 

Sant Martí de Centelles, Ajuntament de P0822200B 22/Y/317050 4.621,40 € 2203000406 135 

Sant Martí de Tous, Ajuntament de P0822600C 22/Y/317049 4.788,94 € 2203000406 136 

Sant Martí Sarroca, Ajuntament de P0822700A 22/Y/317048 9.757,06 € 2203000406 137 

Sant Martí Sesgueioles, Ajuntament de P0822800I 22/Y/317047 1.500,00 € 2203000406 138 

Sant Mateu de Bages, Ajuntament de P0822900G 22/Y/317046 2.547,62 € 2203000406 139 

Sant Pere de Riudebitlles, Ajuntament de P0823200A 22/Y/317045 8.090,53 € 2203000406 140 
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Sant Pere de Torelló, Ajuntament de P0823300I 22/Y/317044 8.264,32 € 2203000406 141 

Sant Pere de Vilamajor, Ajuntament de P0823400G 22/Y/317043 11.012,69 € 2203000406 142 

Sant Pere Sallavinera, Ajuntament de P0818800E 22/Y/317042 1.500,00 € 2203000406 143 

Sant Quintí de Mediona, Ajuntament de P0823600B 22/Y/317041 7.988,88 € 2203000406 144 

Sant Quirze de Besora, Ajuntament de P0823700J 22/Y/317040 7.449,88 € 2203000406 145 

Sant Quirze Safaja, Ajuntament de P0823900F 22/Y/317039 2.725,08 € 2203000406 146 

Sant Sadurní d'Osormort, Ajuntament de P0824100B 22/Y/317038 1.500,00 € 2203000406 147 

Sant Salvador de Guardiola, Ajuntament 
de 

P0809700H 22/Y/317037 9.690,96 € 2203000406 148 

Sant Vicenç de Torelló, Ajuntament de P0826500A 22/Y/317036 7.276,08 € 2203000406 149 

Santa Cecília de Voltregà, Ajuntament 
de 

P0824300H 22/Y/317035 1.500,00 € 2203000406 150 

Santa Eugènia de Berga, Ajuntament de P0824600A 22/Y/317034 7.732,10 € 2203000406 151 

Santa Eulàlia de Riuprimer, Ajuntament 
de 

P0824700I 22/Y/317033 5.351,60 € 2203000406 152 

Santa Fe del Penedès, Ajuntament de P0824900E 22/Y/317032 1.607,80 € 2203000406 153 

Santa Maria de Besora, Ajuntament de P0825300G 22/Y/317031 1.500,00 € 2203000406 154 

Santa Maria de Martorelles, Ajuntament 
de 

P0825600J 22/Y/317030 3.555,23 € 2203000406 155 

Santa Maria de Merlès, Ajuntament de P0825500B 22/Y/317029 1.500,00 € 2203000406 156 

Santa Maria de Miralles, Ajuntament de P0825700H 22/Y/317028 1.500,00 € 2203000406 157 

Santa Maria d'Oló, Ajuntament de P0825800F 22/Y/317027 4.206,81 € 2203000406 158 

Santa Susanna, Ajuntament de P0826100J 22/Y/317026 10.251,17 € 2203000406 159 

Seva, Ajuntament de P0826900C 22/Y/317025 10.305,29 € 2203000406 160 

Sobremunt, Ajuntament de P0827100I 22/Y/317024 1.500,00 € 2203000406 161 

Sora, Ajuntament de P0827200G 22/Y/317023 1.500,00 € 2203000406 162 

Subirats, Ajuntament de P0827300E 22/Y/317022 9.540,78 € 2203000406 163 

Tagamanent, Ajuntament de P0827600H 22/Y/317021 1.500,00 € 2203000406 164 

Talamanca, Ajuntament de P0827700F 22/Y/317020 1.500,00 € 2203000406 165 

Tavèrnoles, Ajuntament de P0827500J 22/Y/317019 1.500,00 € 2203000406 166 

Tavertet, Ajuntament de P0828000J 22/Y/317018 1.500,00 € 2203000406 167 

Torre de Claramunt, La, Ajuntament de P0828600G 22/Y/317017 10.474,89 € 2203000406 168 

Torrelavit, Ajuntament de P0828700E 22/Y/317016 5.414,94 € 2203000406 169 

Torrelles de Foix, Ajuntament de P0828800C 22/Y/317015 8.244,28 € 2203000406 170 

Ullastrell, Ajuntament d' P0829000I 22/Y/317014 7.325,05 € 2203000406 171 

Vallbona d'Anoia, Ajuntament de P0829200E 22/Y/317013 5.243,10 € 2203000406 172 

Vallcebre, Ajuntament de P0829300C 22/Y/317012 1.500,00 € 2203000406 173 

Vallgorguina, Ajuntament de P0829500H 22/Y/317011 9.377,62 € 2203000406 174 

Vallromanes, Ajuntament de P0829700D 22/Y/317010 8.495,00 € 2203000406 175 

Veciana, Ajuntament de P0829800B 22/Y/317009 1.500,00 € 2203000406 176 

Vilada, Ajuntament de P0830000F 22/Y/317008 1.794,84 € 2203000406 177 

Vilalba Sasserra, Ajuntament de P0830700A 22/Y/317007 3.096,91 € 2203000406 178 

Vilanova de Sau, Ajuntament de P0830400H 22/Y/317006 1.500,00 € 2203000406 179 

Vilobí del Penedès, Ajuntament de P0830500E 22/Y/317005 4.424,29 € 2203000406 180 

Viver i Serrateix, Ajuntament de P0830900G 22/Y/317004 1.500,00 € 2203000406 181 

  TOTAL  900.000,00 €    
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Segon. APROVAR la disposició de la despesa total de nou-cents mil euros 
(900.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/80100/32000/46281 del 
pressupost corporatiu de l’any 2022.  
 
Tercer. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades en l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del 
fons de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució.  
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. En cas d’ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros, la justificació dels 

ajuts s’ha de realitzar a través del model normalitzat i simplificat de justificació 
de despeses, d’acord amb el qual s’acrediten les despeses realitzades pel 
seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa, i en una explicació 
de l’actuació realitzada. Per aquests ajuts no s’exigeix la presentació de 
memòries ni formularis tècnics.  
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2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 
cal especificar el percentatge d’imputació. 

 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.13. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
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mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
4.2. Durant l’exercici pressupostari de l’any 2022, en cas que les renúncies 

presentades suposin un volum igual o superior al 10% de la quantia del fons, 
el centre gestor, d’ofici, podrà destinar les quantitats alliberades a incrementar 
les concessions dels ens que les han acceptat. El sistema de quantificació de 
la participació de cada ens en els recursos del fons ha de ser el mateix que en 
la distribució inicial. 
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5. Audiència i tancament 
 

5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 

de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, 
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris relacionats a l’apartat primer. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i 
l’esport local” derivat del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, per un import total d’1,576.790 € (Exp. núm. 2021/21828).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
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econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 s’inclou el fons “Dinamització de l’activitat física i l’esport local” 
per mitjà del qual es vol donar suport a l’oferta d’activitats fisicoesportives 
impulsades pels ens locals que tinguin per objectiu facilitar l’accés de la ciutadania 
a l’esport. Els seus destinataris són ajuntaments, consells comarcals i entitats 
municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 7 de febrer de 2022, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons.  
 
Aquest sistema és el següent: 
 
a) S’ha establert un import lineal per tram respectant els mínims establerts a les 

bases de la convocatòria: 
 

Població del tram 
Import mínim 

(bases convocatòria) 
Import lineal  

per tram 

Fins a 1.000 habitants 2.000,00 € 2.884,00 € 

de 1.001 a 5.000 habitants 3.000,00 € 4.700,00 € 

de 5.001 a 10.000 habitants 4.300,00 € 5.500,10 € 

de 10.001 a 50.000 habitants 5.000,00 € 6.500,00 € 

Més de de 50.001  habitants 6.000,00 € 6.802,28 € 

Consells comarcals 2.000,00 € 6.800,01 € 
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b) Pel que fa a la població dels ens beneficiaris s’ha considerat el Reial Decret 
1064/2021, de 30 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 
2021, tant en els ajuntaments com en els consells comarcals (en aquests s’ha 
sumat la xifra oficial de població dels municipis de la província que conformen 
cada comarca). Les dades de població de les Entitats Municipals 
Descentralitzades procedeixen del nomenclàtor de l'Institut Nacional 
d'Estadística (Població del Padró Continu per unitat poblacional) referides a 1 de 
gener de 2020.  

 
c) D’aquest repartiment per trams poblacionals ha resultat un sobrant de 0,05 € que 

s’ha repercutit al municipi de menor població, Gisclareny, pel que passa de 
2.884,00 € a 2.884,05 €. 

 
6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser d’un milió cinc-

cents setanta-sis mil set-cents noranta euros (1.576.790,00 €), sent la quantia que 
finalment es proposa concedir la mateixa, d’un milió cinc-cents setanta-sis mil set-
cents noranta euros (1.576.790,00 €). 

 

7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 
aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari.  

 

Fonaments de dret 
 

1. L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, i modificat pels 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 de 2021, publicat al BOPB 
de 2.11.2021 

 

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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat 
física i l’esport local” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2022 (EUR) 
Operació 

comptable  
Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 22/Y/315798 6.500,00 2203000290 1 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 22/Y/315797 2.884,00 2203000290 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 22/Y/315796 4.700,00 2203000290 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 22/Y/315795 5.500,10 2203000290 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 22/Y/315794 2.884,00 2203000290 5 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 22/Y/315793 6.500,00 2203000290 6 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 22/Y/315792 5.500,10 2203000290 7 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 22/Y/315791 2.884,00 2203000290 8 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 22/Y/315790 6.500,00 2203000290 9 

Ajuntament d'Artés P0801000A 22/Y/315789 5.500,10 2203000290 10 

Ajuntament d'Avià P0801100I 22/Y/315788 4.700,00 2203000290 11 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 22/Y/315787 4.700,00 2203000290 12 

Ajuntament d'Avinyonet del 
Penedès P0801300E 22/Y/315786 4.700,00 2203000290 13 

Ajuntament de Badalona P0801500J 22/Y/315785 6.802,28 2203000290 14 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 22/Y/315784 6.500,00 2203000290 15 

Ajuntament de Bagà P0801600H 22/Y/315783 4.700,00 2203000290 16 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 22/Y/315782 4.700,00 2203000290 17 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 22/Y/315781 4.700,00 2203000290 18 

Ajuntament de Barberà del 
Vallès P0825200I 22/Y/315780 6.500,00 2203000290 19 

Ajuntament de Begues P0802000J 22/Y/315779 5.500,10 2203000290 20 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 22/Y/315778 2.884,00 2203000290 21 

Ajuntament de Berga P0802200F 22/Y/315777 6.500,00 2203000290 22 

Ajuntament de Bigues i Riells 
del Fai P0802300D 22/Y/315776 5.500,10 2203000290 23 

Ajuntament de Borredà P0802400B 22/Y/315775 2.884,00 2203000290 24 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 22/Y/315774 4.700,00 2203000290 25 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 22/Y/315773 4.700,00 2203000290 26 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 22/Y/315772 5.500,10 2203000290 27 

Ajuntament de Calaf P0803100G 22/Y/315771 4.700,00 2203000290 28 

Ajuntament de Calders P0803400A 22/Y/315770 4.700,00 2203000290 29 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui P0803300C 22/Y/315769 6.500,00 2203000290 30 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 22/Y/315768 4.700,00 2203000290 31 

Ajuntament de Calella P0803500H 22/Y/315767 6.500,00 2203000290 32 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 22/Y/315766 4.700,00 2203000290 33 

Ajuntament de Callús P0803700D 22/Y/315765 4.700,00 2203000290 34 

Ajuntament de Calonge de 
Segarra P0803600F 22/Y/315764 2.884,00 2203000290 35 

Ajuntament de Campins P0803800B 22/Y/315763 2.884,00 2203000290 36 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 22/Y/315762 6.500,00 2203000290 37 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 22/Y/315761 6.500,00 2203000290 38 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2022 (EUR) 
Operació 

comptable  
Posició 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús P0804100F 22/Y/315760 4.700,00 2203000290 39 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 22/Y/315759 4.700,00 2203000290 40 

Ajuntament de Capellades P0804300B 22/Y/315758 5.500,10 2203000290 41 

Ajuntament de Capolat P0804400J 22/Y/315757 2.884,00 2203000290 42 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 22/Y/315756 6.500,00 2203000290 43 

Ajuntament de Cardona P0804600E 22/Y/315755 4.700,00 2203000290 44 

Ajuntament de Carme P0804700C 22/Y/315754 2.884,00 2203000290 45 

Ajuntament de Casserres P0804800A 22/Y/315753 4.700,00 2203000290 46 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 22/Y/315752 2.884,00 2203000290 47 

Ajuntament de Castellar de 
n'Hug P0805100E 22/Y/315751 2.884,00 2203000290 48 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 22/Y/315750 2.884,00 2203000290 49 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès P0805000G 22/Y/315749 6.500,00 2203000290 50 

Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar P0805200C 22/Y/315748 4.700,00 2203000290 51 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 22/Y/315747 6.500,00 2203000290 52 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 22/Y/315746 2.884,00 2203000290 53 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 22/Y/315745 6.802,28 2203000290 54 

Ajuntament de Castellet i la 
Gornal P0805700B 22/Y/315744 4.700,00 2203000290 55 

Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós P0805900H 22/Y/315743 2.884,00 2203000290 56 

Ajuntament de Castellfollit del 
Boix P0805800J 22/Y/315742 2.884,00 2203000290 57 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 22/Y/315741 4.700,00 2203000290 58 

Ajuntament de Castellnou de 
Bages P0806100D 22/Y/315740 4.700,00 2203000290 59 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 22/Y/315739 2.884,00 2203000290 60 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 22/Y/315738 4.700,00 2203000290 61 

Ajuntament de Castellví de la 
Marca P0806400H 22/Y/315737 4.700,00 2203000290 62 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes P0806500E 22/Y/315736 4.700,00 2203000290 63 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/Y/315735 5.500,10 2203000290 64 

Ajuntament de Cercs P0826800E 22/Y/315734 4.700,00 2203000290 65 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès P0826600I 22/Y/315733 6.802,28 2203000290 66 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 22/Y/315732 5.500,10 2203000290 67 

Ajuntament de Collbató P0806800I 22/Y/315731 4.700,00 2203000290 68 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 22/Y/315730 2.884,00 2203000290 69 

Ajuntament de Copons P0807000E 22/Y/315729 2.884,00 2203000290 70 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat P0807100C 22/Y/315728 6.500,00 2203000290 71 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2022 (EUR) 
Operació 
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Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat P0807200A 22/Y/315727 6.802,28 2203000290 72 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/Y/315726 6.500,00 2203000290 73 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 22/Y/315725 5.500,10 2203000290 74 

Ajuntament de Figaró-
Montmany P0813300A 22/Y/315724 4.700,00 2203000290 75 

Ajuntament de Fígols P0807900F 22/Y/315723 2.884,00 2203000290 76 

Ajuntament de Fogars de la 
Selva P0808100B 22/Y/315722 4.700,00 2203000290 77 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús P0808000D 22/Y/315721 2.884,00 2203000290 78 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 22/Y/315720 4.700,00 2203000290 79 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 22/Y/315719 4.700,00 2203000290 80 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 22/Y/315718 4.700,00 2203000290 81 

Ajuntament de Gaià P0808900E 22/Y/315717 2.884,00 2203000290 82 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 22/Y/315716 2.884,00 2203000290 83 

Ajuntament de Gavà P0808800G 22/Y/315715 6.500,00 2203000290 84 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/Y/315714 5.500,10 2203000290 85 

Ajuntament de Gironella P0809100A 22/Y/315713 4.700,00 2203000290 86 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 22/Y/315712 2.884,05 2203000290 87 

Ajuntament de Granera P0809400E 22/Y/315711 2.884,00 2203000290 88 

Ajuntament de Granollers P0809500B 22/Y/315710 6.802,28 2203000290 89 

Ajuntament de Gualba P0809600J 22/Y/315709 4.700,00 2203000290 90 

Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà P0809800F 22/Y/315708 2.884,00 2203000290 91 

Ajuntament de Gurb P0809900D 22/Y/315707 4.700,00 2203000290 92 

Ajuntament de Jorba P0810200F 22/Y/315706 2.884,00 2203000290 93 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 22/Y/315705 6.500,00 2203000290 94 

Ajuntament de la Granada P0809300G 22/Y/315704 4.700,00 2203000290 95 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 22/Y/315703 2.884,00 2203000290 96 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 22/Y/315702 6.500,00 2203000290 97 

Ajuntament de la Nou de 
Berguedà P0814100D 22/Y/315701 2.884,00 2203000290 98 

Ajuntament de la Palma de 
Cervelló P5831301F 22/Y/315700 4.700,00 2203000290 99 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt P0816400F 22/Y/315699 4.700,00 2203000290 100 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 22/Y/315698 4.700,00 2203000291 1 

Ajuntament de la Quar P0817600J 22/Y/315697 2.884,00 2203000291 2 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès P0818000B 22/Y/315696 6.500,00 2203000291 3 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt P0828600G 22/Y/315695 4.700,00 2203000291 4 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès P0800500A 22/Y/315694 5.500,10 2203000291 5 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 22/Y/315693 4.700,00 2203000291 6 
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Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès P0808500C 22/Y/315692 6.500,00 2203000291 7 

Ajuntament de les Masies de 
Roda P0811500H 22/Y/315691 2.884,00 2203000291 8 

Ajuntament de les Masies de 
Voltregà P0811600F 22/Y/315690 4.700,00 2203000291 9 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 22/Y/315689 2.884,00 2203000291 10 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 22/Y/315688 4.700,00 2203000291 11 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 22/Y/315687 2.884,00 2203000291 12 

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat P0810000J 22/Y/315686 6.802,28 2203000291 13 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 22/Y/315685 6.500,00 2203000291 14 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 22/Y/315684 5.500,10 2203000291 15 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 22/Y/315683 6.500,00 2203000291 16 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 22/Y/315682 2.884,00 2203000291 17 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 22/Y/315681 6.500,00 2203000291 18 

Ajuntament de Malla P0811000I 22/Y/315680 2.884,00 2203000291 19 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 22/Y/315679 6.500,00 2203000291 20 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/315678 6.802,28 2203000291 21 

Ajuntament de Marganell P0824200J 22/Y/315677 2.884,00 2203000291 22 

Ajuntament de Martorell P0811300C 22/Y/315676 6.500,00 2203000291 23 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 22/Y/315675 4.700,00 2203000291 24 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 22/Y/315674 5.500,10 2203000291 25 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 22/Y/315673 5.500,10 2203000291 26 

Ajuntament de Mataró P0812000H 22/Y/315672 6.802,28 2203000291 27 

Ajuntament de Mediona P0812100F 22/Y/315671 4.700,00 2203000291 28 

Ajuntament de Moià P0813700B 22/Y/315670 5.500,10 2203000291 29 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 22/Y/315669 6.500,00 2203000291 30 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 22/Y/315668 6.802,28 2203000291 31 

Ajuntament de Monistrol de 
Calders P0812700C 22/Y/315667 2.884,00 2203000291 32 

Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat P0812600E 22/Y/315666 4.700,00 2203000291 33 

Ajuntament de Montcada i 
Reixac P0812400J 22/Y/315665 6.500,00 2203000291 34 

Ajuntament de Montclar P0812900I 22/Y/315664 2.884,00 2203000291 35 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 22/Y/315663 4.700,00 2203000291 36 

Ajuntament de Montgat P0812500G 22/Y/315662 6.500,00 2203000291 37 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 22/Y/315661 2.884,00 2203000291 38 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 22/Y/315660 2.884,00 2203000291 39 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 22/Y/315659 5.500,10 2203000291 40 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès P0813500F 22/Y/315658 6.500,00 2203000291 41 

Ajuntament de Montseny P0813600D 22/Y/315657 2.884,00 2203000291 42 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 22/Y/315656 2.884,00 2203000291 43 

Ajuntament de Mura P0813800J 22/Y/315655 2.884,00 2203000291 44 
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Ajuntament de Navarcles P0813900H 22/Y/315654 5.500,10 2203000291 45 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22/Y/315653 5.500,10 2203000291 46 

Ajuntament de Pacs del 
Penedès P0815300I 22/Y/315652 2.884,00 2203000291 47 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/Y/315651 5.500,10 2203000291 48 

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans P0815500D 22/Y/315650 6.500,00 2203000291 49 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/Y/315649 6.500,00 2203000291 50 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 22/Y/315648 6.500,00 2203000291 51 

Ajuntament de Perafita P0815900F 22/Y/315647 2.884,00 2203000291 52 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/Y/315646 6.500,00 2203000291 53 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 22/Y/315645 6.500,00 2203000291 54 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/Y/315644 5.500,10 2203000291 55 

Ajuntament de Pontons P0816700I 22/Y/315643 2.884,00 2203000291 56 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès P0817000C 22/Y/315642 4.700,00 2203000291 57 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 22/Y/315641 6.500,00 2203000291 58 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 22/Y/315640 6.500,00 2203000291 59 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 22/Y/315639 2.884,00 2203000291 60 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 22/Y/315638 4.700,00 2203000291 61 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 22/Y/315637 2.884,00 2203000291 62 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 22/Y/315636 2.884,00 2203000291 63 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 22/Y/315635 2.884,00 2203000291 64 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 22/Y/315634 6.500,00 2203000291 65 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 22/Y/315633 5.500,10 2203000291 66 

Ajuntament de Rubí P0818300F 22/Y/315632 6.802,28 2203000291 67 

Ajuntament de Rubió P0818400D 22/Y/315631 2.884,00 2203000291 68 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 22/Y/315630 2.884,00 2203000291 69 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 22/Y/315629 6.802,28 2203000291 70 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 22/Y/315628 2.884,00 2203000291 71 

Ajuntament de Saldes P0818900C 22/Y/315627 2.884,00 2203000291 72 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/Y/315626 5.500,10 2203000291 73 

Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs P0819300E 22/Y/315625 6.500,00 2203000291 74 

Ajuntament de Sant Agustí de 
Lluçanès P0819400C 22/Y/315624 2.884,00 2203000291 75 

Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca P0819500J 22/Y/315623 6.500,00 2203000291 76 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres P0819600H 22/Y/315622 6.500,00 2203000291 77 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor P0819700F 22/Y/315621 5.500,10 2203000291 78 

Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau P0819800D 22/Y/315620 2.884,00 2203000291 79 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat P0819900B 22/Y/315619 6.802,28 2203000291 80 
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Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès P0820000H 22/Y/315618 2.884,00 2203000291 81 

Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta P0820200D 22/Y/315617 4.700,00 2203000291 82 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 22/Y/315616 6.500,00 2203000291 83 

Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat P0820300B 22/Y/315615 4.700,00 2203000291 84 

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès P0820400J 22/Y/315614 6.802,28 2203000291 85 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues P0820500G 22/Y/315613 4.700,00 2203000291 86 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera P0820600E 22/Y/315612 4.700,00 2203000291 87 

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 22/Y/315611 5.500,10 2203000291 88 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines P0820900I 22/Y/315610 5.500,10 2203000291 89 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat P0821000G 22/Y/315609 6.500,00 2203000291 90 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra P0821100E 22/Y/315608 2.884,00 2203000291 91 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles P0820800A 22/Y/315607 5.500,10 2203000291 92 

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages P0821200C 22/Y/315606 5.500,10 2203000291 93 

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà P0821400I 22/Y/315605 4.700,00 2203000291 94 

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta P0819200G 22/Y/315604 4.700,00 2203000291 95 

Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà P0821500F 22/Y/315603 2.884,00 2203000291 96 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada P0822500E 22/Y/315602 6.500,00 2203000291 97 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 22/Y/315601 6.500,00 2203000291 98 

Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola P0831100C 22/Y/315600 2.884,00 2203000291 99 

Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta P0821800J 22/Y/315599 4.700,00 2203000291 100 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern P0821900H 22/Y/315598 6.500,00 2203000291 101 

Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons P0822000F 22/Y/315597 4.700,00 2203000291 102 

Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall P0822100D 22/Y/315596 4.700,00 2203000299 1 

Ajuntament de Sant Martí 
d'Albars P0822300J 22/Y/315595 2.884,00 2203000299 2 
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Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles P0822200B 22/Y/315594 4.700,00 2203000299 3 

Ajuntament de Sant Martí de 
Tous P0822600C 22/Y/315593 4.700,00 2203000299 4 

Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca P0822700A 22/Y/315592 4.700,00 2203000299 5 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles P0822800I 22/Y/315591 2.884,00 2203000299 6 

Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages P0822900G 22/Y/315590 2.884,00 2203000299 7 

Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes P0823100C 22/Y/315589 6.500,00 2203000299 8 

Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles P0823200A 22/Y/315588 4.700,00 2203000299 9 

Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló P0823300I 22/Y/315587 4.700,00 2203000299 10 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G 22/Y/315586 4.700,00 2203000299 11 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera P0818800E 22/Y/315585 2.884,00 2203000299 12 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 22/Y/315584 5.500,10 2203000299 13 

Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona P0823600B 22/Y/315583 4.700,00 2203000299 14 

Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora P0823700J 22/Y/315582 4.700,00 2203000299 15 

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès P0823800H 22/Y/315581 6.500,00 2203000299 16 

Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja P0823900F 22/Y/315580 2.884,00 2203000299 17 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia P0824000D 22/Y/315579 6.500,00 2203000299 18 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Osormort P0824100B 22/Y/315578 2.884,00 2203000299 19 

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola P0809700H 22/Y/315577 4.700,00 2203000299 20 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet P0826200H 22/Y/315576 5.500,10 2203000299 21 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt P0826400D 22/Y/315575 5.500,10 2203000299 22 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló P0826500A 22/Y/315574 4.700,00 2203000299 23 

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts P0826300F 22/Y/315573 6.500,00 2203000299 24 

Ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà P0824300H 22/Y/315572 2.884,00 2203000299 25 
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Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló P0824400F 22/Y/315571 5.500,10 2203000299 26 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet P0824500C 22/Y/315570 6.802,28 2203000299 27 

Ajuntament de Santa Eugènia 
de Berga P0824600A 22/Y/315569 4.700,00 2203000299 28 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Riuprimer P0824700I 22/Y/315568 4.700,00 2203000299 29 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana P0824800G 22/Y/315567 5.500,10 2203000299 30 

Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès P0824900E 22/Y/315566 2.884,00 2203000299 31 

Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui P0825000C 22/Y/315565 6.500,00 2203000299 32 

Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos P0825100A 22/Y/315564 5.500,10 2203000299 33 

Ajuntament de Santa Maria de 
Besora P0825300G 22/Y/315563 2.884,00 2203000299 34 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles P0825600J 22/Y/315562 2.884,00 2203000299 35 

Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès P0825500B 22/Y/315561 2.884,00 2203000299 36 

Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles P0825700H 22/Y/315560 2.884,00 2203000299 37 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera P0825900D 22/Y/315559 5.500,10 2203000299 38 

Ajuntament de Santa Maria 
d'Oló P0825800F 22/Y/315558 4.700,00 2203000299 39 

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda P0826000B 22/Y/315557 6.500,00 2203000299 40 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 22/Y/315556 4.700,00 2203000299 41 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 22/Y/315555 5.500,10 2203000299 42 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 22/Y/315554 5.500,10 2203000299 43 

Ajuntament de Seva P0826900C 22/Y/315553 4.700,00 2203000299 44 

Ajuntament de Sitges P0827000A 22/Y/315552 6.500,00 2203000299 45 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 22/Y/315551 2.884,00 2203000299 46 

Ajuntament de Sora P0827200G 22/Y/315550 2.884,00 2203000299 47 

Ajuntament de Subirats P0827300E 22/Y/315549 4.700,00 2203000299 48 

Ajuntament de Súria P0827400C 22/Y/315548 5.500,10 2203000299 49 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 22/Y/315547 2.884,00 2203000299 50 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 22/Y/315546 2.884,00 2203000299 51 

Ajuntament de Taradell P0827800D 22/Y/315545 5.500,10 2203000299 52 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 22/Y/315544 2.884,00 2203000299 53 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 22/Y/315543 2.884,00 2203000299 54 

Ajuntament de Teià P0828100H 22/Y/315542 5.500,10 2203000299 55 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 22/Y/315541 6.802,28 2203000299 56 
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Ajuntament de Tiana P0828200F 22/Y/315540 5.500,10 2203000299 57 

Ajuntament de Tona P0828300D 22/Y/315539 5.500,10 2203000299 58 

Ajuntament de Tordera P0828400B 22/Y/315538 6.500,00 2203000299 59 

Ajuntament de Torelló P0828500I 22/Y/315537 6.500,00 2203000299 60 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 22/Y/315536 4.700,00 2203000299 61 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 22/Y/315535 4.700,00 2203000299 62 

Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat P0828900A 22/Y/315534 5.500,10 2203000299 63 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 22/Y/315533 5.500,10 2203000299 64 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 22/Y/315532 4.700,00 2203000299 65 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 22/Y/315531 2.884,00 2203000299 66 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 22/Y/315530 4.700,00 2203000299 67 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/Y/315529 6.500,00 2203000299 68 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 22/Y/315528 4.700,00 2203000299 69 

Ajuntament de Veciana P0829800B 22/Y/315527 2.884,00 2203000299 70 

Ajuntament de Vic P0829900J 22/Y/315526 6.500,00 2203000299 71 

Ajuntament de Vilada P0830000F 22/Y/315525 2.884,00 2203000299 72 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 22/Y/315524 6.802,28 2203000299 73 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 22/Y/315523 5.500,10 2203000299 74 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès P0830600C 22/Y/315522 6.500,00 2203000299 75 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 22/Y/315521 2.884,00 2203000299 76 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 22/Y/315520 2.884,00 2203000299 77 

Ajuntament de Vilanova del 
Camí P0830300J 22/Y/315519 6.500,00 2203000299 78 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès P0831000E 22/Y/315518 5.500,10 2203000299 79 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú P0830800I 22/Y/315517 6.802,28 2203000299 80 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 22/Y/315516 5.500,10 2203000299 81 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 22/Y/315515 6.500,00 2203000299 82 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès P0830500E 22/Y/315514 4.700,00 2203000299 83 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 22/Y/315513 2.884,00 2203000299 84 

Ajuntament del Bruc P0802500I 22/Y/315512 4.700,00 2203000299 85 

Ajuntament del Brull P0802600G 22/Y/315511 2.884,00 2203000299 86 

Ajuntament del Masnou P0811700D 22/Y/315510 6.500,00 2203000299 87 

Ajuntament del Papiol P0815700J 22/Y/315509 4.700,00 2203000299 88 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 22/Y/315508 4.700,00 2203000299 89 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort P0818100J 22/Y/315507 4.700,00 2203000299 90 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat P0816800G 22/Y/315506 6.802,28 2203000299 91 

Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola P0816100B 22/Y/315505 4.700,00 2203000299 92 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 22/Y/315504 2.884,00 2203000299 93 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2022 (EUR) 
Operació 

comptable  
Posició 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 22/Y/315503 6.500,00 2203000299 94 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat P0807600B 22/Y/315502 6.500,00 2203000299 95 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 22/Y/315501 6.500,00 2203000299 96 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 22/Y/315500 4.700,00 2203000299 97 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 22/Y/315499 4.700,00 2203000299 98 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls P0814500E 22/Y/315498 4.700,00 2203000299 99 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat P0814600C 22/Y/315497 6.500,00 2203000299 100 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 22/Y/315496 4.700,00 2203000299 101 

Ajuntament d'Olost P0814800I 22/Y/315495 4.700,00 2203000299 102 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 22/Y/315494 2.884,00 2203000299 103 

Ajuntament d'Orís P0814900G 22/Y/315493 2.884,00 2203000299 104 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 22/Y/315492 2.884,00 2203000299 105 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 22/Y/315491 2.884,00 2203000299 106 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 22/Y/315490 2.884,00 2203000299 107 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 22/Y/315489 4.700,00 2203000299 108 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès P5800013D 22/Y/315488 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 22/Y/315487 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 22/Y/315486 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat P5800011H 22/Y/315485 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 22/Y/315484 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 22/Y/315483 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 22/Y/315482 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 22/Y/315481 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental P5800007F 22/Y/315480 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2022 (EUR) 
Operació 

comptable  
Posició 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental P5800010J 22/Y/315479 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 22/Y/315478 6.800,01 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra P0800249E 22/Y/315477 4.700,00 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant Martí 
de Torroella P0800043B 22/Y/315476 2.884,00 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant Miquel 
de Balenyà P0800314G 22/Y/315475 4.700,00 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix P0800003F 22/Y/315474 5.500,10 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

  Total: 1.576.790,00     

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, 
segons el detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar 
disponible i poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que 
corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari: 
 
a) REDUIR l’autorització de la despesa en la quantia total de noranta-dos mil cinc-

cents vuitanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (92.584,21€), segons el detall 
següent: 

 
Any 2022: 

 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/80200/34100/46280 92.584,21 € 2202900061 

 
b) APROVAR l’autorització de la despesa total de noranta-dos mil cinc-cents vuitanta-

quatre euros amb vint-i-un cèntims (92.584,21€), a càrrec de les aplicacions del 
pressupost corporatiu que s’indiquen en aquest acord; i segons el detall següent i la 
distribució que consta en l’acord primer: 
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Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/80200/34100/46580 74.800,11 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/80200/34100/46880 17.784,10 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

             92.584,21 € 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total d’un milió cinc-cents setanta-sis 
mil set-cents noranta euros (1.576.790,00€), a càrrec de les aplicacions del pressupost 
corporatiu que s’indiquen en aquest acord i segons el detall següent i la distribució que 
consta en l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/80200/34100/46280 1.484.205,79 €  

G/80200/34100/46580     74.800,11 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/80200/34100/46880    17.784,10 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

         1.576.790,00 € 
 
Quart. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades en l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del 
fons de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 
2.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 
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2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris, d’acord amb el següent detall: 
 

 Seran elegibles les despeses de Capítol 1, “despeses de personal”, relatives 
a personal dels serveis esportius de titularitat municipal vinculat a un 
programa o esdeveniment esportiu. 

 

 Seran elegibles les despeses de Capítol 2, “despeses corrents en béns i 
serveis”, associades a les despeses de contractació d'activitats esportives 
coorganitzades pels ens locals; l’adquisició d'elements de protecció individual 
i col·lectiva, elements higiènics i consumibles, necessaris per la realització de 
l'activitat esportiva; elements de senyalització i comunicació de seguretat de 
les activitats esportives.  

 

 Seran elegibles les despeses de Capítol 4, “transferències corrents”, 
destinades a sufragar despeses de foment d'activitats esportives 
coorganitzades pels ens locals. Les despeses no podran correspondre en la 
seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas, hauran de ser entitats 
sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les subvencions a entitats 
esportives per al funcionament ordinari de l'entitat. Tampoc seran elegibles les 
subvencions a esportistes individuals o col·lectius. 

 

 No seran elegibles les despeses de proves o campionats adreçats 
exclusivament a esportistes federats i tampoc l'adquisició d'equipacions 
esportives. S'exclouen també aquells esdeveniments i actes que no incloguin 
la pràctica d'activitat fisicoesportiva com, per exemple, nits de l'esport. En el 
mateix sentit no s'acceptaran despeses d'actes esportius com ara càterings 
(àpats que no siguin avituallaments).  

 

 S'admetran despeses preparatòries en cas que l'esdeveniment o el programa 
no s'hagi pogut realitzar per causa de la pandèmia COVID-19. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal 

especificar el percentatge d’imputació. 
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2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant 
d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució 
establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 

pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la 
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment regulat a 

l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a esmenar els 
defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat 
l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, mancomunitats 
o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació del 
referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 
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2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 
com s’indica a continuació: 
 
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 

justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada ens 

executor. 
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta d’ens 
executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la 

majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la 

tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre 
gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 
5. Audiència i tancament 
 
5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació de 

justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels ajuts no 
justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que els ens 
afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que estimin pertinent; 
amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació 
de l'ajut. 
 

5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 
definitives dels ajuts no justificats. 
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5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 

de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, si 
escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació 
de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè. NOTIFICAR els present acte als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 

 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Digitalització i condicionament 
d’equipaments esportius” derivat del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, per un import total de 839.989,93 € (Exp. núm. 
2021/21830).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
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c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Digitalització i condicionament dels 
equipaments esportius”, per mitjà del qual es pretén d’una banda la digitalització o 
dotació d’elements i sistemes per impulsar la implantació i ús d’eines digitals als 
equipaments esportius, més concretament l’adquisició i instal·lació d’equips i 
llicències de dispositius i/o programes informàtics associats a la gestió eficient dels 
serveis dels equipaments esportius; i de l’altra banda el condicionament, renovació 
i/o adquisició d’elements materials inventariables per a la millora i adequació 
permanent dels equipaments esportius, per tal de garantir les condicions sanitàries, 
de seguretat i funcionalitat tant de les instal·lacions esportives com del medi urbà i 
natural.  

 
Els seus destinataris són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades 
de la demarcació de Barcelona amb equipaments esportius de la seva titularitat. 

 
5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 3 de febrer de 2022 , que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent:  

 
1. El fons es destina als ens locals amb equipaments esportius, existents o 

potencials, de la seva titularitat, tant al medi urbà com al medi natural, segons les 
determinacions del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya (PIEC), aprovat el 31 de maig de 2005 i el Cens d’Equipaments 
Esportius de Catalunya. Aquests són 314 ens locals. 

 
2. El repartiment del fons de prestació per ens local és la suma de dos imports: 

l’import bàsic més l’import poblacional. 
 
3. Import bàsic. El fons preveu una aportació de 2.140,13 € per ens destinatari, pel 

qual es reserven 672.000,00 € (80%) de la quantia total. L’assignació bàsica es 
fonamenta en el cost d’un element bàsic (com per exemple, un joc de porteries o 
una cistella de bàsquet) que dona suport a l’activitat esportiva d’un equipament 
de la xarxa bàsica d’equipaments esportius. 

 
4. Import per població. De forma complementària, es distribueix la quantia restant, 

167.990,00 € (20%), per criteri poblacional, en funció de la població de l’ens 
destinatari, d’acord amb el següent procediment de càlcul: 

 
a) càlcul del coeficient poblacional: 
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El coeficient poblacional de cada ens es calcula a partir d’una fórmula 
progressiva basada en la població de l’ens: 

 
Per a l’aplicació de la fórmula prèviament es defineixen uns trams 
poblacionals. La finalitat de l’establiment d’aquests trams, és que els ens 
locals de menys població rebin més puntuació proporcionalment per habitant 
que els ens locals de major població. 
 
A cada tram se li assigna un rang de coeficient segons la taula següent: 
 

Interval de població Coeficient poblacional 

≤ 5.000 hab. De 2,25 a 2 

De 5.001 a 50.000 hab. De 2 a 1,5 

>50.000 hab. De 1,5 a 1,2 

 
b. Càlcul dels punts per població: 

 
Una vegada obtingut el coeficient individual de l’ens, es multiplica per la seva 
població. Així s’obté una puntuació que servirà de base de càlcul de 
l’assignació pel criteri poblacional. 

 
c. Càlcul de l’assignació per criteri poblacional: 
 

L’assignació de cada municipi és directament proporcional a la seva 
puntuació. Es divideix la puntuació de cada ens entre la suma del total de 
puntuacions i es multiplica per la quantitat total a repartir per aquest criteri 
poblacional (167.990,00 €), obtenint així l’import assignat. 

 
 

d. Pel que fa a la població dels ens destinataris s’han considerat les dades 
aprovades pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital 
mitjançant el Reial Decret 1064/2021, de 30 de novembre, pel qual es 
declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró 
municipal referides a l'1 de gener de 2021. Les dades de població de les 
entitats municipals descentralitzades procedeixen del nomenclàtor de l’Institut 
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Nacional d’Estadística (Població del Padró Continu per unitat poblacional). Els 
municipis dels quals depèn una entitat municipal descentralitzada tenen 
minorada la seva població per detreure els habitants de l’entitat autònoma, 
atès que aquesta rep una assignació a banda. 

 
5. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons va ser de vuit-cents 

trenta-nou mil nou-cents noranta euros (839.990,00 €), mentre que la quantia 
que finalment es proposa concedir és de vuit-cents trenta-nou mil nou-cents 
vuitanta-nou euros amb noranta-tres cèntims (839.989,93) €. 

 
6.  Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 

aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 
3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, i 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, núm. 11936/21, de 28 d’octubre de 2021, publicat al BOPB de 2.11.2021, i 
núm. 518/22, de 27 de gener, publicat al BOPB de 31.1.22. 
 
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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Digitalització i 
condicionament d’equipaments esportius” que s’indiquen en aquest acord, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 22/Y/316146 2.762,84  2203000320 1 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 22/Y/316145 2.156,64  2203000320 2 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 22/Y/316144 2.279,93  2203000320 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 22/Y/316143 2.639,45  2203000320 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 22/Y/316142 2.155,66  2203000320 5 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 22/Y/316141 2.910,51  2203000320 6 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 22/Y/316140 2.603,33  2203000320 7 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 22/Y/316139 2.152,84  2203000320 8 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 22/Y/316138 2.763,26  2203000320 9 

Ajuntament d'Artés P0801000A 22/Y/316137 2.437,58  2203000320 10 

Ajuntament d'Avià P0801100I 22/Y/316136 2.261,46  2203000320 11 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 22/Y/316135 2.265,98  2203000320 12 
Ajuntament d'Avinyonet del 
Penedès P0801300E 22/Y/316134 2.235,10 

 2203000320 13 

Ajuntament de Badalona P0801500J 22/Y/316133 9.379,40  2203000320 14 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 22/Y/316132 2.790,39  2203000320 15 

Ajuntament de Bagà P0801600H 22/Y/316131 2.258,62  2203000320 16 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 22/Y/316130 2.346,56  2203000320 17 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 22/Y/316129 2.316,33  2203000320 18 

Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 22/Y/316128 3.562,53  2203000320 19 

Ajuntament de Begues P0802000J 22/Y/316127 2.514,99  2203000320 20 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 22/Y/316126 2.144,36  2203000320 21 

Ajuntament de Berga P0802200F 22/Y/316125 2.942,50  2203000320 22 
Ajuntament de Bigues i Riells del 
Fai P0802300D 22/Y/316124 2.620,00 

 2203000320 23 

Ajuntament de Borredà P0802400B 22/Y/316123 2.166,28  2203000320 24 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 22/Y/316122 2.225,40  2203000320 25 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 22/Y/316121 2.387,90  2203000320 26 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 22/Y/316120 2.525,26  2203000320 27 

Ajuntament de Calaf P0803100G 22/Y/316119 2.331,96  2203000320 28 

Ajuntament de Calders P0803400A 22/Y/316118 2.200,36  2203000320 29 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 22/Y/316117 2.990,04  2203000320 30 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 22/Y/316116 2.307,32  2203000320 31 

Ajuntament de Calella P0803500H 22/Y/316115 3.050,24  2203000320 32 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 22/Y/316114 2.277,27  2203000320 33 

Ajuntament de Callús P0803700D 22/Y/316113 2.256,15  2203000320 34 
Ajuntament de Calonge de 
Segarra P0803600F 22/Y/316112 2.151,35 

 2203000320 35 

Ajuntament de Campins P0803800B 22/Y/316111 2.171,11  2203000320 36 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 22/Y/316110 2.860,96  2203000320 37 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 22/Y/316109 2.950,65  2203000320 38 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 22/Y/316108 2.313,39  2203000320 39 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 22/Y/316107 2.392,37  2203000320 40 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament de Capellades P0804300B 22/Y/316106 2.414,27  2203000320 41 

Ajuntament de Capolat P0804400J 22/Y/316105 2.145,00  2203000320 42 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 22/Y/316104 3.024,16  2203000320 43 

Ajuntament de Cardona P0804600E 22/Y/316103 2.379,03  2203000320 44 

Ajuntament de Carme P0804700C 22/Y/316102 2.183,95  2203000320 45 

Ajuntament de Casserres P0804800A 22/Y/316101 2.231,59  2203000320 46 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 22/Y/316100 2.144,31  2203000320 47 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 22/Y/316099 2.149,80  2203000320 48 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 22/Y/316098 2.150,01  2203000320 49 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 22/Y/316097 3.265,77  2203000320 50 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 22/Y/316096 2.344,29  2203000320 51 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 22/Y/316095 2.762,41  2203000320 52 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 22/Y/316094 2.183,10  2203000320 53 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 22/Y/316093 4.702,01  2203000320 54 
Ajuntament de Castellet i la 
Gornal P0805700B 22/Y/316092 2.274,59 

 2203000320 55 

Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós P0805900H 22/Y/316091 2.149,57 

 2203000320 56 

Ajuntament de Castellfollit del 
Boix P0805800J 22/Y/316090 2.165,87 

 2203000320 57 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 22/Y/316089 2.260,40  2203000320 58 
Ajuntament de Castellnou de 
Bages P0806100D 22/Y/316088 2.219,93 

 2203000320 59 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 22/Y/316087 2.177,48  2203000320 60 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 22/Y/316086 2.283,83  2203000320 61 
Ajuntament de Castellví de la 
Marca P0806400H 22/Y/316085 2.229,50 

 2203000320 62 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes P0806500E 22/Y/316084 2.250,78 

 2203000320 63 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/Y/316083 2.526,62  2203000320 64 

Ajuntament de Cercs P0826800E 22/Y/316082 2.207,37  2203000320 65 
Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès P0826600I 22/Y/316081 4.234,08 

 2203000320 66 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 22/Y/316080 2.605,32  2203000320 67 

Ajuntament de Collbató P0806800I 22/Y/316079 2.381,87  2203000320 68 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 22/Y/316078 2.162,41  2203000320 69 

Ajuntament de Copons P0807000E 22/Y/316077 2.158,70  2203000320 70 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat P0807100C 22/Y/316076 2.870,10 

 2203000320 71 

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat P0807200A 22/Y/316075 5.471,75 

 2203000320 72 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/Y/316074 2.915,26  2203000320 73 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 22/Y/316073 2.432,76  2203000320 74 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 22/Y/316072 2.203,89  2203000320 75 

Ajuntament de Fígols P0807900F 22/Y/316071 2.142,78  2203000320 76 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 22/Y/316070 2.226,43  2203000320 77 
Ajuntament de Fogars de 
Montclús P0808000D 22/Y/316069 2.166,95 

 2203000320 78 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 22/Y/316068 2.265,10  2203000320 79 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 22/Y/316067 2.224,01  2203000320 80 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 22/Y/316066 2.221,02  2203000320 81 

Ajuntament de Gaià P0808900E 22/Y/316065 2.151,06  2203000320 82 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 22/Y/316064 2.150,70  2203000320 83 

Ajuntament de Gavà P0808800G 22/Y/316063 3.961,51  2203000320 84 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/Y/316062 2.532,84  2203000320 85 

Ajuntament de Gironella P0809100A 22/Y/316061 2.393,73  2203000320 86 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 22/Y/316060 2.141,70  2203000320 87 

Ajuntament de Granera P0809400E 22/Y/316059 2.145,05  2203000320 88 

Ajuntament de Granollers P0809500B 22/Y/316058 4.531,69  2203000320 89 

Ajuntament de Gualba P0809600J 22/Y/316057 2.228,86  2203000320 90 
Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà P0809800F 22/Y/316056 2.192,93 

 2203000320 91 

Ajuntament de Gurb P0809900D 22/Y/316055 2.287,57  2203000320 92 

Ajuntament de Jorba P0810200F 22/Y/316054 2.187,15  2203000320 93 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 22/Y/316053 2.944,69  2203000320 94 

Ajuntament de la Granada P0809300G 22/Y/316052 2.261,87  2203000320 95 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 22/Y/316051 2.192,28  2203000320 96 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 22/Y/316050 2.791,79  2203000320 97 
Ajuntament de la Nou de 
Berguedà P0814100D 22/Y/316049 2.150,32 

 2203000320 98 

Ajuntament de la Palma de 
Cervelló P5831301F 22/Y/316048 2.303,22 

 2203000320 99 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt P0816400F 22/Y/316047 2.261,87 

 2203000320 100 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 22/Y/316046 2.200,36  2203000321 1 

Ajuntament de la Quar P0817600J 22/Y/316045 2.143,09  2203000321 2 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 22/Y/316044 2.673,31  2203000321 3 
Ajuntament de la Torre de 
Claramunt P0828600G 22/Y/316043 2.344,26 

 2203000321 4 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 22/Y/316042 2.584,07  2203000321 5 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 22/Y/316041 2.197,16  2203000321 6 
Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès P0808500C 22/Y/316040 3.096,02 

 2203000321 7 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament de les Masies de 
Roda P0811500H 22/Y/316039 2.180,37 

 2203000321 8 

Ajuntament de les Masies de 
Voltregà P0811600F 22/Y/316038 2.311,35 

 2203000321 9 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 22/Y/316037 2.155,01  2203000321 10 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 22/Y/316036 2.261,38  2203000321 11 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 22/Y/316035 2.163,60  2203000321 12 
Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat P0810000J 22/Y/316034 10.331,97 

 2203000321 13 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 22/Y/316033 2.898,80  2203000321 14 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 22/Y/316032 2.477,02  2203000321 15 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 22/Y/316031 2.647,08  2203000321 16 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 22/Y/316030 2.155,76  2203000321 17 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 22/Y/316029 3.038,38  2203000321 18 

Ajuntament de Malla P0811000I 22/Y/316028 2.156,04  2203000321 19 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 22/Y/316027 3.114,42  2203000321 20 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/316026 5.088,81  2203000321 21 

Ajuntament de Marganell P0824200J 22/Y/316025 2.155,76  2203000321 22 

Ajuntament de Martorell P0811300C 22/Y/316024 3.413,44  2203000321 23 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 22/Y/316023 2.389,53  2203000321 24 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 22/Y/316022 2.623,82  2203000321 25 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 22/Y/316021 2.626,14  2203000321 26 

Ajuntament de Mataró P0812000H 22/Y/316020 6.771,01  2203000321 27 

Ajuntament de Mediona P0812100F 22/Y/316019 2.272,89  2203000321 28 

Ajuntament de Moià P0813700B 22/Y/316018 2.471,81  2203000321 29 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 22/Y/316017 3.320,15  2203000321 30 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 22/Y/316016 4.119,22  2203000321 31 
Ajuntament de Monistrol de 
Calders P0812700C 22/Y/316015 2.181,04 

 2203000321 32 

Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat P0812600E 22/Y/316014 2.311,35 

 2203000321 33 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 22/Y/316013 3.682,63  2203000321 34 

Ajuntament de Montclar P0812900I 22/Y/316012 2.147,99  2203000321 35 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 22/Y/316011 2.199,53  2203000321 36 

Ajuntament de Montgat P0812500G 22/Y/316010 2.746,44  2203000321 37 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 22/Y/316009 2.167,24  2203000321 38 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 22/Y/316008 2.149,26  2203000321 39 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 22/Y/316007 2.584,58  2203000321 40 
Ajuntament de Montornès del 
Vallès P0813500F 22/Y/316006 2.947,74 

 2203000321 41 

Ajuntament de Montseny P0813600D 22/Y/316005 2.160,97  2203000321 42 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 22/Y/316004 2.177,61  2203000321 43 
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Ajuntament de Mura P0813800J 22/Y/316003 2.153,46  2203000321 44 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 22/Y/316002 2.451,77  2203000321 45 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22/Y/316001 2.447,05  2203000321 46 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 22/Y/316000 2.192,15  2203000321 47 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/Y/315999 2.624,92  2203000321 48 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans P0815500D 22/Y/315998 2.865,68 

 2203000321 49 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/Y/315997 2.717,81  2203000321 50 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 22/Y/315996 3.036,60  2203000321 51 

Ajuntament de Perafita P0815900F 22/Y/315995 2.163,83  2203000321 52 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/Y/315994 2.930,81  2203000321 53 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 22/Y/315993 3.388,63  2203000321 54 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/Y/315992 2.570,01  2203000321 55 

Ajuntament de Pontons P0816700I 22/Y/315991 2.170,13  2203000321 56 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 22/Y/315990 2.283,93  2203000321 57 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 22/Y/315989 2.661,29  2203000321 58 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 22/Y/315988 3.408,31  2203000321 59 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 22/Y/315987 2.171,72  2203000321 60 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 22/Y/315986 2.364,95  2203000321 61 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 22/Y/315985 2.152,04  2203000321 62 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 22/Y/315984 2.171,62  2203000321 63 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 22/Y/315983 2.189,55  2203000321 64 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 22/Y/315982 3.752,74  2203000321 65 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 22/Y/315981 2.470,57  2203000321 66 

Ajuntament de Rubí P0818300F 22/Y/315980 5.101,27  2203000321 67 

Ajuntament de Rubió P0818400D 22/Y/315979 2.153,75  2203000321 68 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 22/Y/315978 2.157,20  2203000321 69 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 22/Y/315977 9.211,89  2203000321 70 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 22/Y/315976 2.148,87  2203000321 71 

Ajuntament de Saldes P0818900C 22/Y/315975 2.156,45  2203000321 72 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/Y/315974 2.483,75  2203000321 73 
Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs P0819300E 22/Y/315973 3.697,51 

 2203000321 74 

Ajuntament de Sant Agustí de 
Lluçanès P0819400C 22/Y/315972 2.145,47 

 2203000321 75 

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca P0819500J 22/Y/315971 3.359,64 

 2203000321 76 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres P0819600H 22/Y/315970 2.695,34 

 2203000321 77 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor P0819700F 22/Y/315969 2.467,32 

 2203000321 78 
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Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau P0819800D 22/Y/315968 2.192,05 

 2203000321 79 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat P0819900B 22/Y/315967 5.281,70 

 2203000321 80 

Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès P0820000H 22/Y/315966 2.172,96 

 2203000321 81 

Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta P0820200D 22/Y/315965 2.330,64 

 2203000321 82 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 22/Y/315964 3.006,00  2203000321 83 
Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat P0820300B 22/Y/315963 2.360,43 

 2203000321 84 

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès P0820400J 22/Y/315962 5.343,48 

 2203000321 85 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues P0820500G 22/Y/315961 2.197,11 

 2203000321 86 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera P0820600E 22/Y/315960 2.302,32 

 2203000321 87 

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 22/Y/315959 2.535,16 

 2203000321 88 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines P0820900I 22/Y/315958 2.468,46 

 2203000321 89 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat P0821000G 22/Y/315957 3.925,04 

 2203000321 90 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra P0821100E 22/Y/315956 2.175,47 

 2203000321 91 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles P0820800A 22/Y/315955 2.594,10 

 2203000321 92 

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages P0821200C 22/Y/315954 2.591,19 

 2203000321 93 

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà P0821400I 22/Y/315953 2.329,51 

 2203000321 94 

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta P0819200G 22/Y/315952 2.220,91 

 2203000321 95 

Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà P0821500F 22/Y/315951 2.141,75 

 2203000321 96 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada P0822500E 22/Y/315950 2.671,53 

 2203000321 97 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 22/Y/315949 3.598,85  2203000321 98 
Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola P0831100C 22/Y/315948 2.153,69 

 2203000321 99 

Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta P0821800J 22/Y/315947 2.310,06 

 2203000321 100 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 22/Y/315946 3.056,17  2203000321 101 
Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons P0822000F 22/Y/315945 2.274,95 

 2203000321 102 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 22/Y/315944 2.277,79  2203000322 1 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 22/Y/315943 2.146,32  2203000322 2 
Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles P0822200B 22/Y/315942 2.207,14 

 2203000322 3 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 22/Y/315941 2.209,90  2203000322 4 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 22/Y/315940 2.316,71  2203000322 5 
Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles P0822800I 22/Y/315939 2.159,94 

 2203000322 6 

Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages P0822900G 22/Y/315938 2.175,28 

 2203000322 7 

Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes P0823100C 22/Y/315937 3.512,73 

 2203000322 8 

Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles P0823200A 22/Y/315936 2.272,48 

 2203000322 9 

Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló P0823300I 22/Y/315935 2.276,45 

 2203000322 10 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G 22/Y/315934 2.382,62 

 2203000322 11 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera P0818800E 22/Y/315933 2.149,34 

 2203000322 12 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 22/Y/315932 2.425,43  2203000322 13 
Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona P0823600B 22/Y/315931 2.270,21 

 2203000322 14 

Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora P0823700J 22/Y/315930 2.258,62 

 2203000322 15 

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès P0823800H 22/Y/315929 3.088,08 

 2203000322 16 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 22/Y/315928 2.177,89  2203000322 17 
Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia P0824000D 22/Y/315927 2.772,85 

 2203000322 18 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Osormort P0824100B 22/Y/315926 2.144,54 

 2203000322 19 

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola P0809700H 22/Y/315925 2.314,57 

 2203000322 20 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet P0826200H 22/Y/315924 2.635,40 

 2203000322 21 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt P0826400D 22/Y/315923 2.474,21 

 2203000322 22 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló P0826500A 22/Y/315922 2.255,07 

 2203000322 23 

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts P0826300F 22/Y/315921 3.393,69 

 2203000322 24 

Ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà P0824300H 22/Y/315920 2.150,47 

 2203000322 25 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló P0824400F 22/Y/315919 2.559,41 

 2203000322 26 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet P0824500C 22/Y/315918 6.460,95 

 2203000322 27 

Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga P0824600A 22/Y/315917 2.264,58 

 2203000322 28 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Riuprimer P0824700I 22/Y/315916 2.219,34 

 2203000322 29 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana P0824800G 22/Y/315915 2.523,84 

 2203000322 30 

Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès P0824900E 22/Y/315914 2.161,90 

 2203000322 31 

Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui P0825000C 22/Y/315913 2.650,64 

 2203000322 32 

Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos P0825100A 22/Y/315912 2.529,98 

 2203000322 33 

Ajuntament de Santa Maria de 
Besora P0825300G 22/Y/315911 2.149,44 

 2203000322 34 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles P0825600J 22/Y/315910 2.190,32 

 2203000322 35 

Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès P0825500B 22/Y/315909 2.150,55 

 2203000322 36 

Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles P0825700H 22/Y/315908 2.147,61 

 2203000322 37 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera P0825900D 22/Y/315907 2.625,85 

 2203000322 38 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 22/Y/315906 2.200,49  2203000322 39 
Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda P0826000B 22/Y/315905 3.317,52 

 2203000322 40 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 22/Y/315904 2.334,51  2203000322 41 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 22/Y/315903 2.525,20  2203000322 42 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 22/Y/315902 2.610,74  2203000322 43 

Ajuntament de Seva P0826900C 22/Y/315901 2.270,46  2203000322 44 

Ajuntament de Sitges P0827000A 22/Y/315900 3.467,92  2203000322 45 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 22/Y/315899 2.144,64  2203000322 46 

Ajuntament de Sora P0827200G 22/Y/315898 2.152,33  2203000322 47 

Ajuntament de Subirats P0827300E 22/Y/315897 2.309,93  2203000322 48 

Ajuntament de Súria P0827400C 22/Y/315896 2.444,57  2203000322 49 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 22/Y/315895 2.158,85  2203000322 50 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 22/Y/315894 2.152,95  2203000322 51 

Ajuntament de Taradell P0827800D 22/Y/315893 2.482,28  2203000322 52 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 22/Y/315892 2.159,09  2203000322 53 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 22/Y/315891 2.146,68  2203000322 54 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament de Teià P0828100H 22/Y/315890 2.474,65  2203000322 55 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 22/Y/315889 9.379,53  2203000322 56 

Ajuntament de Tiana P0828200F 22/Y/315888 2.594,67  2203000322 57 

Ajuntament de Tona P0828300D 22/Y/315887 2.563,97  2203000322 58 

Ajuntament de Tordera P0828400B 22/Y/315886 2.989,65  2203000322 59 

Ajuntament de Torelló P0828500I 22/Y/315885 2.849,62  2203000322 60 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 22/Y/315884 2.220,42  2203000322 61 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 22/Y/315883 2.275,98  2203000322 62 
Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat P0828900A 22/Y/315882 2.454,63 

 2203000322 63 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 22/Y/315881 2.501,63  2203000322 64 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 22/Y/315880 2.217,48  2203000322 65 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 22/Y/315879 2.155,01  2203000322 66 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 22/Y/315878 2.305,08  2203000322 67 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/Y/315877 2.888,56  2203000322 68 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 22/Y/315876 2.281,89  2203000322 69 

Ajuntament de Veciana P0829800B 22/Y/315875 2.150,47  2203000322 70 

Ajuntament de Vic P0829900J 22/Y/315874 3.970,95  2203000322 71 

Ajuntament de Vilada P0830000F 22/Y/315873 2.164,50  2203000322 72 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 22/Y/315872 4.683,46  2203000322 73 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 22/Y/315871 2.527,89  2203000322 74 
Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès P0830600C 22/Y/315870 3.776,75 

 2203000322 75 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 22/Y/315869 2.183,38  2203000322 76 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 22/Y/315868 2.158,23  2203000322 77 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 22/Y/315867 2.768,13  2203000322 78 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 22/Y/315866 2.425,28  2203000322 79 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 22/Y/315865 4.710,26  2203000322 80 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 22/Y/315864 2.597,76  2203000322 81 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 22/Y/315863 3.119,75  2203000322 82 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 22/Y/315862 2.203,94  2203000322 83 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 22/Y/315861 2.150,24  2203000322 84 

Ajuntament del Bruc P0802500I 22/Y/315860 2.260,30  2203000322 85 

Ajuntament del Brull P0802600G 22/Y/315859 2.155,99  2203000322 86 

Ajuntament del Masnou P0811700D 22/Y/315858 3.234,69  2203000322 87 

Ajuntament del Papiol P0815700J 22/Y/315857 2.362,26  2203000322 88 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 22/Y/315856 2.213,72  2203000322 89 
Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort P0818100J 22/Y/315855 2.352,08 

 2203000322 90 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 22/Y/315854 4.641,47  2203000322 91 
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concedit 
2022 (EUR) 

Operació 
comptable 

Posició 

Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola P0816100B 22/Y/315853 2.305,67 

 2203000322 92 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 22/Y/315852 2.171,72  2203000322 93 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 22/Y/315851 3.176,53  2203000322 94 
Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat P0807600B 22/Y/315850 3.957,75 

 2203000322 95 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 22/Y/315849 3.802,49  2203000322 96 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 22/Y/315848 2.336,01  2203000322 97 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 22/Y/315847 2.344,00  2203000322 98 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 22/Y/315846 2.246,91  2203000322 99 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 22/Y/315845 3.245,63  2203000322 100 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 22/Y/315844 2.357,34  2203000322 101 

Ajuntament d'Olost P0814800I 22/Y/315843 2.207,37  2203000322 102 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 22/Y/315842 2.189,88  2203000322 103 

Ajuntament d'Orís P0814900G 22/Y/315841 2.159,65  2203000322 104 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 22/Y/315840 2.171,49  2203000322 105 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 22/Y/315839 2.149,03  2203000322 106 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 22/Y/315838 2.184,57  2203000322 107 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 22/Y/315837 2.256,05  2203000322 108 

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Bellaterra 

P0800249E 22/Y/315836 2.299,35 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Sant Martí de Torroella 

P0800043B 22/Y/315835 2.153,59 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Sant Miquel de Balenyà P0800314G 22/Y/315834 2.214,70 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix P0800003F 22/Y/315833 2.568,49 

Condicionat a 
regularització 
comptable 

 

   Total:     839.989,93 € 
 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, segons el detall 
que s’indica en el present apartat, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari: 
 
a) REDUIR l’autorització de la despesa en la quantia total de nou-mil dos-cents trenta-

sis euros amb vint cèntims 9.236,20€, segons el detall següent: 
 
Any 2022: 
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Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/80200/34200/76280 9.236,20€ 2202900069 

              9.236,20€ 
  
b) APROVAR l’autorització de la despesa total de nou-mil dos-cents trenta-sis euros 

amb tretze cèntims 9.236,13€, a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu 
que s’indiquen en aquest acord; i segons el detall següent i la distribució que consta 
en l’acord primer: 

 
Any 2022: 

 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/80200/34200/76880 9.236,13€ 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

              9.236,13€ 
 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de vuit-cents trenta-nou mil nou-
cents vuitanta-nou euros amb noranta-tres cèntims (839.989,93€), a càrrec de les 
aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen en aquest acord i segons el detall 
següent i la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/80200/34200/76280 830.753,80€  

G/80200/34200/76880    9.236,13€ 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

           839.989,93€   
 
Quart. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del fons 
de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat des de la notificació del present dictamen, aquest no manifesta expressament 
la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució. 
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2. Execució i justificació 
 
2.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
 

Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
2.2. La despesa elegible és, exclusivament, la corresponent al capítol 6 del 

pressupost de depeses dels ens destinataris. En cap cas es consideraran 
despeses elegibles les que se’n derivin d’actuacions d’obra civil. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal 

especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant 
d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució 
establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 

pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la 
Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 
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2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 

 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 

d’altres administracions. 
 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment regulat a 

l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a esmenar els 
defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat 
l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, mancomunitats 
o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació del 
referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada ens 
executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta d’ens 
executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la 

majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
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2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la 
tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre 
gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 
5. Audiència i tancament 
 
5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació de 

justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels ajuts no 
justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que els ens 
afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que estimin pertinent; 
amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació 
de l'ajut. 

 
5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts no justificats. 
 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 

de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, si 
escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació 
de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Cinquè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 
Oficina del Pla Jove 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, en el 
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marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.650.000 € (Exp. núm. 
2021/21683).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AP núm. 226/2021). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, els recursos 

que la Diputació de Barcelona ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts 
econòmics i fons de prestació, essent aquests últims transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de 
tenir una descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de 
finançament, així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la 
selecció dels destinataris i la determinació de les concessions. 

 
3. L’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels fons 

de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència (article 5.6). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 24). 

 
4. En la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 s’inclou el fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, 
per mitjà del qual es facilita el desplegament de les polítiques locals de joventut dels 
municipis i comarques de la demarcació de Barcelona, contribuint a la seva 
sostenibilitat i a l’impuls d’actuacions destinades al benestar, l'emancipació i 
l'autonomia juvenils. Els seus destinataris són els ajuntaments de més de 300 
habitants i els consells comarcals de la província de Barcelona, a excepció de 
l’Ajuntament de Barcelona atès que la cooperació amb aquest Ajuntament s’articula 
a través d’instruments específics de caràcter bilateral. 
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5. En l’informe emès per aquest centre gestor en data 19 de gener de 2022, que 
s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest sistema és el següent: 

 

 La quantia total a repartir entre ajuntaments i consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona és de 1.650.000,00 €, dels quals 1.551.00,00 € 
corresponen a municipis i 99.000,00 € a consells comarcals. Aquesta distribució 
garanteix una aportació individual suficient per als 262 ajuntaments i 11 consells 
comarcals beneficiaris. 

 

 Els criteris de repartiment i variables escollides busquen garantir l’equitat 
territorial, facilitar el paper i l’eficiència dels consells comarcals vers els municipis 
més petits, així com reforçar aquells municipis amb major número de població 
jove. 

 

 Municipis. Es distribueixen entre els 262 municipis de la província de Barcelona 
de més de 300 habitants, exceptuant la ciutat de Barcelona i amb dades 
padronals a 1 de gener de 2021, 1.551.000,00 €. La distribució es fa segons els 
següents dos criteris:  

 
a. Equitat territorial. Tots els municipis, amb independència de les seves 

característiques, reben una assignació mínima i garantida de 2.500 €. Per 
aquest concepte es reparteixen 655.000,00 €. 

 
b. Població juvenil. S’assignen 896.000,00 € en funció de la població d’entre 16 i 

29 anys del municipi (amb dades padronals a 1 de gener de 2020). 
L’assignació de cada municipi és directament proporcional a la seva població 
d’entre 16 i 29 anys, obtenint així l’import: 

 
(Quantitat total a assignar / població juvenil total)* població juvenil del municipi 

 
La quantitat total a percebre per un municipi, en cap cas serà superior als 22.500 €, 
per la qual cosa, per als casos on l’assignació teòrica fos superior, les quantitats 
superiors als 22.500 € es repartirien proporcionalment entre la resta de municipis en 
funció del criteri de població juvenil. 
 

 Consells comarcals. Es distribueixen entre els 11 consells comarcals de la 
província de Barcelona, 99.000,00 €. La distribució es fa segons els següents 
dos criteris: 

 
a. Equitat territorial. Tots els consells comarcals, amb independència de les 

seves característiques, reben una assignació mínima i garantida de 8.000 €. 
Per aquest concepte es reparteixen 88.000 €.  
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b. Municipis de fins a 300 habitants. S’assignen 11.000,00 € en funció del 
número de municipis de la demarcació de Barcelona de fins a 300 habitants 
de cada comarca (amb dades padronals a 1 de gener de 2021). L’assignació 
a cada consell comarcal és directament proporcional al número de municipis 
de la demarcació de Barcelona de menys de 300 habitants de la seva 
comarca, obtenint així l’import: 

 

(Quantitat total a assignar / total municipis <300 habitants)* municipis <300 
habitants 

 

6. La quantia total amb la que es va dotar inicialment el fons, i que és la mateixa que 
es proposa concedir, és de 1.650.000,00 €. 

 

7. Es constata així mateix que cal procedir a reajustar l’autorització de despesa 
aprovada inicialment als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder 
autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen en 
funció del tipus d’ens beneficiari. 

 

8. D’acord amb allò establert en el decret número 4440/18, de data 11 de maig de 
2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, atès que es preveuen 
pagaments avançats, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 

 

Fonaments de dret 
 

1. L’adopció d’aquest acte és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
l’apartat 3.5.d) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
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, núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021 i núm. 
518/22, de 27 de gener, publicat al BOPB de 31.01.2022. 

 

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 dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR les concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de 
joventut” que s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Ajuntament d’Abrera P0800100J 22/Y/315391 5.658,82 2203000258 1 

Ajuntament 
d’Aiguafreda 

P0801400C 22/Y/315390 3.143,18 2203000258 2 

Ajuntament d’Alella P0800300F 22/Y/315389 5.042,28 2203000258 3 

Ajuntament d’Arenys de 
Mar 

P0800600I 22/Y/315388 6.646,42 2203000258 4 

Ajuntament d’Arenys de 
Munt 

P0800700G 22/Y/315387 4.990,90 2203000258 5 

Ajuntament d’Argentona P0800900C 22/Y/315386 6.005,14 2203000258 6 

Ajuntament d’Artés P0801000A 22/Y/315385 4.020,42 2203000258 7 

Ajuntament d’Avià P0801100I 22/Y/315384 3.019,49 2203000258 8 

Ajuntament d’Avinyó P0801200G 22/Y/315383 3.145,08 2203000258 9 

Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès 

P0801300E 22/Y/315382 2.928,15 2203000258 10 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 22/Y/315381 22.500,00 2203000258 11 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 22/Y/315380 6.075,55 2203000258 12 

Ajuntament de Bagà P0801600H 22/Y/315379 2.994,75 2203000258 13 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 22/Y/315378 3.514,25 2203000258 14 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 22/Y/315377 3.299,22 2203000258 15 

Ajuntament de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 22/Y/315376 11.064,96 2203000258 16 

Ajuntament de Begues P0802000J 22/Y/315375 4.695,95 2203000258 17 

Ajuntament de Berga P0802200F 22/Y/315374 6.966,11 2203000258 18 

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 22/Y/315373 4.968,06 2203000258 19 

Ajuntament de Borredà P0802400B 22/Y/315372 2.640,81 2203000258 20 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 22/Y/315371 2.878,68 2203000258 21 

Ajuntament de Cabrera 
de Mar 

P0802900A 22/Y/315370 3.854,87 2203000258 22 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 22/Y/315369 4.880,53 2203000258 23 

Ajuntament de Calaf P0803100G 22/Y/315368 3.460,97 2203000258 24 

Ajuntament de Calders P0803400A 22/Y/315367 2.785,44 2203000258 25 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 22/Y/315366 7.457,06 2203000258 26 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 22/Y/315365 3.299,22 2203000258 27 

Ajuntament de Calella P0803500H 22/Y/315364 7.575,04 2203000258 28 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 22/Y/315363 3.166,02 2203000258 29 

Ajuntament de Callús P0803700D 22/Y/315362 2.998,56 2203000258 30 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Ajuntament de Campins P0803800B 22/Y/315361 2.656,04 2203000258 31 

Ajuntament de Canet de 
Mar 

P0803900J 22/Y/315360 6.235,40 2203000258 32 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 22/Y/315359 7.502,73 2203000258 33 

Ajuntament de Cànoves 
i Samalús 

P0804100F 22/Y/315358 3.295,41 2203000258 34 

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 22/Y/315357 3.660,77 2203000258 35 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 22/Y/315356 3.900,54 2203000258 36 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 22/Y/315355 7.405,68 2203000258 37 

Ajuntament de Cardona P0804600E 22/Y/315354 3.582,75 2203000258 38 

Ajuntament de Carme P0804700C 22/Y/315353 2.701,71 2203000258 39 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 22/Y/315352 2.781,63 2203000258 40 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

P0805000G 22/Y/315351 9.498,87 2203000258 41 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

P0805200C 22/Y/315350 3.432,42 2203000258 42 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 22/Y/315349 6.155,47 2203000258 43 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 22/Y/315348 2.720,74 2203000258 44 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 22/Y/315347 20.893,44 2203000258 45 

Ajuntament de Castellet 
i la Gornal 

P0805700B 22/Y/315346 3.099,41 2203000258 46 

Ajuntament de 
Castellfollit del Boix 

P0805800J 22/Y/315345 2.625,59 2203000258 47 

Ajuntament de 
Castellgalí 

P0806000F 22/Y/315344 2.949,08 2203000258 48 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

P0806100D 22/Y/315343 2.987,14 2203000258 49 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 22/Y/315342 2.627,49 2203000258 50 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 22/Y/315341 3.200,27 2203000258 51 

Ajuntament de Castellví 
de la Marca 

P0806400H 22/Y/315340 2.928,15 2203000258 52 

Ajuntament de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E 22/Y/315339 3.059,45 2203000258 53 

Ajuntament de Centelles P0806600C 22/Y/315338 4.404,80 2203000258 54 

Ajuntament de Cercs P0826800E 22/Y/315337 2.747,38 2203000258 55 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I 22/Y/315336 19.768,83 2203000258 56 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Ajuntament de Cervelló P0806700A 22/Y/315335 4.754,94 2203000258 57 

Ajuntament de Collbató P0806800I 22/Y/315334 3.714,05 2203000258 58 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 22/Y/315333 2.574,21 2203000258 59 

Ajuntament de Copons P0807000E 22/Y/315332 2.564,70 2203000258 60 

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

P0807100C 22/Y/315331 6.655,94 2203000258 61 

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

P0807200A 22/Y/315330 22.500,00 2203000258 62 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 22/Y/315329 6.275,36 2203000258 63 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 22/Y/315328 4.067,99 2203000258 64 

Ajuntament de El Bruc P0802500I 22/Y/315327 2.987,14 2203000258 65 

Ajuntament de El 
Masnou 

P0811700D 22/Y/315326 8.617,83 2203000258 66 

Ajuntament del Papiol P0815700J 22/Y/315325 3.637,94 2203000258 67 

Ajuntament del Pla del 
Penedès 

P0816300H 22/Y/315324 2.762,60 2203000258 68 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 22/Y/315323 3.552,30 2203000258 69 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 22/Y/315322 19.742,19 2203000258 70 

Ajuntament d’ Hostalets 
de Pierola 

P0816100B 22/Y/315321 3.310,64 2203000258 71 

Ajuntament dels Prats 
de Rei 

P0816900E 22/Y/315320 2.595,15 2203000258 72 

Ajuntament 
d’Esparreguera 

P0807500D 22/Y/315319 8.897,55 2203000258 73 

Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 22/Y/315318 14.967,81 2203000258 74 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 22/Y/315317 2.812,08 2203000258 75 

Ajuntament de Fogars 
de la Selva 

P0808100B 22/Y/315316 2.903,42 2203000258 76 

Ajuntament de Fogars 
de Montclús 

P0808000D 22/Y/315315 2.614,17 2203000258 77 

Ajuntament de 
Folgueroles 

P0808200J 22/Y/315314 3.105,12 2203000258 78 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 22/Y/315313 2.848,23 2203000258 79 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 22/Y/315312 2.907,22 2203000258 80 

Ajuntament de Gavà P0808800G 22/Y/315311 15.190,45 2203000258 81 

Ajuntament de Gelida P0809000C 22/Y/315310 4.518,98 2203000258 82 

Ajuntament de Gironella P0809100A 22/Y/315309 3.580,85 2203000258 83 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 22/Y/315308 21.100,86 2203000258 84 
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Ajuntament de Gualba P0809600J 22/Y/315307 2.848,23 2203000258 85 

Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà 

P0809800F 22/Y/315306 2.743,57 2203000258 86 

Ajuntament de Gurb P0809900D 22/Y/315305 3.316,34 2203000258 87 

Ajuntament d’Igualada P0810100H 22/Y/315304 13.782,30 2203000258 88 

Ajuntament de Jorba P0810200F 22/Y/315303 2.760,70 2203000258 89 

Ajuntament de l' Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 22/Y/315302 5.065,11 2203000258 90 

Ajuntament de l' 
Esquirol 

P0825400E 22/Y/315301 3.093,71 2203000258 91 

Ajuntament de l' Estany P0807800H 22/Y/315300 2.578,02 2203000258 92 

Ajuntament de l' 
Hospitalet de Llobregat 

P0810000J 22/Y/315299 22.500,00 2203000258 93 

Ajuntament de la 
Garriga 

P0808700I 22/Y/315298 7.249,64 2203000258 94 

Ajuntament de la 
Granada 

P0809300G 22/Y/315297 3.101,32 2203000258 95 

Ajuntament de la 
Llacuna 

P0810300D 22/Y/315296 2.737,86 2203000258 96 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 22/Y/315295 6.303,90 2203000258 97 

Ajuntament de la 
Ajuntament de Palma 
de Cervelló 

P5831301F 22/Y/315294 3.335,37 2203000258 98 

Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt 

P0816400F 22/Y/315293 3.057,55 2203000258 99 

Ajuntament de la Pobla 
de Lillet 

P0816500C 22/Y/315292 2.701,71 2203000258 100 

Ajuntament de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 22/Y/315291 5.419,05 2203000258 101 

Ajuntament de la Torre 
de Claramunt 

P0828600G 22/Y/315290 3.527,57 2203000258 102 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

P0802700E 22/Y/315289 2.768,31 2203000258 103 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 22/Y/315288 7.993,68 2203000258 104 

Ajuntament de les 
Masies de Roda 

P0811500H 22/Y/315287 2.707,42 2203000258 105 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

P0811600F 22/Y/315286 3.430,52 2203000258 106 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 22/Y/315285 7.004,17 2203000258 107 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall 

P0810700E 22/Y/315284 4.311,56 2203000258 108 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Ajuntament de Llinars 
del Vallès 

P0810500I 22/Y/315283 5.375,28 2203000258 109 

Ajuntament de Malgrat 
de Mar 

P0810900A 22/Y/315282 7.413,29 2203000258 110 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 22/Y/315281 8.768,16 2203000258 111 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/315280 22.500,00 2203000258 112 

Ajuntament de Martorell P0811300C 22/Y/315279 11.036,42 2203000258 113 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 22/Y/315278 3.790,17 2203000258 114 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 22/Y/315277 5.171,67 2203000258 115 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 22/Y/315276 5.481,85 2203000258 116 

Ajuntament de Mataró P0812000H 22/Y/315275 22.500,00 2203000258 117 

Ajuntament de Mediona P0812100F 22/Y/315274 2.992,85 2203000258 118 

Ajuntament de Moià P0813700B 22/Y/315273 4.452,38 2203000258 119 

Ajuntament de Molins 
de Rei 

P0812200D 22/Y/315272 9.049,79 2203000258 120 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 22/Y/315271 17.363,57 2203000258 121 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 22/Y/315270 2.697,90 2203000258 122 

Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 22/Y/315269 3.280,19 2203000258 123 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

P0812400J 22/Y/315268 13.272,32 2203000258 124 

Ajuntament de 
Montesquiu 

P0813000G 22/Y/315267 2.735,96 2203000258 125 

Ajuntament de Montgat P0812500G 22/Y/315266 5.360,06 2203000258 126 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 22/Y/315265 2.606,56 2203000258 127 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 22/Y/315264 5.055,60 2203000258 128 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

P0813500F 22/Y/315263 6.888,09 2203000258 129 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 22/Y/315262 2.560,89 2203000258 130 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 22/Y/315261 2.650,33 2203000258 131 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 22/Y/315260 4.026,13 2203000258 132 

Ajuntament de Navàs P0814000F 22/Y/315259 4.037,54 2203000258 133 

Ajuntament d’Òdena P0814200B 22/Y/315258 3.506,63 2203000258 134 

Ajuntament d’Olèrdola P0814400H 22/Y/315257 3.510,44 2203000258 135 
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concedit 2022 
(EUR) 

Operació  Posició  

Ajuntament d’Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 22/Y/315256 2.937,67 2203000258 136 

Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 22/Y/315255 9.177,28 2203000258 137 

Ajuntament d’Olivella P0814700A 22/Y/315254 3.371,53 2203000258 138 

Ajuntament d’Olost P0814800I 22/Y/315253 2.817,78 2203000258 139 

Ajuntament d’Olvan P0814300J 22/Y/315252 2.680,78 2203000258 140 

Ajuntament d’Orís P0814900G 22/Y/315251 2.587,53 2203000258 141 

Ajuntament d’Oristà P0815000E 22/Y/315250 2.617,98 2203000258 142 

Ajuntament d’Òrrius P0815200A 22/Y/315249 2.686,48 2203000258 143 

Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

P0815300I 22/Y/315248 2.756,89 2203000258 144 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 22/Y/315247 5.106,97 2203000258 145 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

P0815500D 22/Y/315246 6.914,73 2203000258 146 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 22/Y/315245 5.594,12 2203000258 147 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

P0815800H 22/Y/315244 7.685,41 2203000258 148 

Ajuntament de Perafita P0815900F 22/Y/315243 2.589,44 2203000258 149 

Ajuntament de Piera P0816000D 22/Y/315242 6.996,56 2203000258 150 

Ajuntament de Pineda 
de Mar 

P0816200J 22/Y/315241 10.147,76 2203000258 151 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 22/Y/315240 4.602,71 2203000258 152 

Ajuntament de Pontons P0816700I 22/Y/315239 2.648,43 2203000258 153 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 22/Y/315238 3.228,81 2203000258 154 

Ajuntament de Premià 
de Dalt 

P0823000E 22/Y/315237 5.411,44 2203000258 155 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

P0817100A 22/Y/315236 10.134,44 2203000258 156 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

P0817300G 22/Y/315235 2.612,27 2203000258 157 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 22/Y/315234 3.653,16 2203000258 158 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 22/Y/315233 2.623,69 2203000258 159 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 22/Y/315232 2.697,90 2203000258 160 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 22/Y/315231 13.337,02 2203000258 161 

Ajuntament de Roda de 
Ter 

P0818200H 22/Y/315230 4.376,26 2203000258 162 

Ajuntament de Rubí P0818300F 22/Y/315229 22.500,00 2203000258 163 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 22/Y/315228 22.500,00 2203000258 164 

Ajuntament de Sallent P0819000A 22/Y/315227 4.083,21 2203000258 165 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

P0819300E 22/Y/315226 13.757,56 2203000258 166 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 22/Y/315225 10.159,18 2203000258 167 
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(EUR) 
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Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

P0819600H 22/Y/315224 5.816,76 2203000258 168 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

P0819700F 22/Y/315223 4.161,23 2203000258 169 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau 

P0819800D 22/Y/315222 2.713,12 2203000258 170 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B 22/Y/315221 22.500,00 2203000258 171 

Ajuntament de Sant Boi 
de Lluçanès 

P0820000H 22/Y/315220 2.614,17 2203000258 172 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 22/Y/315219 3.234,52 2203000258 173 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

P0820100F 22/Y/315218 7.605,48 2203000258 174 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 22/Y/315217 3.544,69 2203000258 175 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 22/Y/315216 22.500,00 2203000258 176 

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues 

P0820500G 22/Y/315215 2.758,79 2203000258 177 

Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

P0820600E 22/Y/315214 3.375,33 2203000258 178 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P0820700C 22/Y/315213 4.692,14 2203000258 179 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

P0820900I 22/Y/315212 4.364,84 2203000258 180 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 

P0821000G 22/Y/315211 14.575,81 2203000258 181 

Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra 

P0821100E 22/Y/315210 2.617,98 2203000258 182 

Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles 

P0820800A 22/Y/315209 4.844,37 2203000258 183 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

P0821200C 22/Y/315208 4.973,77 2203000258 184 

Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

P0821400I 22/Y/315207 3.449,55 2203000258 185 

Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta 

P0819200G 22/Y/315206 2.893,90 2203000258 186 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P0822500E 22/Y/315205 5.451,40 2203000258 187 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

P0821600D 22/Y/315204 12.115,36 2203000258 188 

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta 

P0821800J 22/Y/315203 3.381,04 2203000258 189 
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Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 22/Y/315202 7.455,16 2203000258 190 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 22/Y/315201 3.156,50 2203000258 191 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 22/Y/315200 3.105,12 2203000258 192 

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles 

P0822200B 22/Y/315199 2.869,16 2203000258 193 

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous 

P0822600C 22/Y/315198 2.821,59 2203000258 194 

Ajuntament de Sant 
Martí Sarroca 

P0822700A 22/Y/315197 3.337,28 2203000258 195 

Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles 

P0822800I 22/Y/315196 2.604,66 2203000258 196 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G 22/Y/315195 2.612,27 2203000258 197 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 22/Y/315194 11.456,96 2203000258 198 

Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles 

P0823200A 22/Y/315193 3.027,10 2203000258 199 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

P0823300I 22/Y/315192 3.105,12 2203000258 200 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 

P0823400G 22/Y/315191 3.681,70 2203000258 201 

Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 22/Y/315190 3.929,08 2203000258 202 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P0823600B 22/Y/315189 3.166,02 2203000258 203 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora 

P0823700J 22/Y/315188 3.040,42 2203000258 204 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 22/Y/315187 8.353,32 2203000258 205 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

P0823900F 22/Y/315186 2.652,23 2203000258 206 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

P0824000D 22/Y/315185 6.106,00 2203000258 207 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 22/Y/315184 3.422,91 2203000258 208 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 22/Y/315183 5.004,22 2203000258 209 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

P0826400D 22/Y/315182 4.353,43 2203000258 210 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló 

P0826500A 22/Y/315181 3.080,38 2203000258 211 
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Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 22/Y/315180 10.752,88 2203000258 212 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 22/Y/315179 4.711,17 2203000258 213 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 22/Y/315178 22.500,00 2203000258 214 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

P0824600A 22/Y/315177 3.122,25 2203000258 215 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 

P0824700I 22/Y/315176 2.812,08 2203000258 216 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

P0824800G 22/Y/315175 4.423,83 2203000258 217 

Ajuntament de Santa Fe 
del Penedès 

P0824900E 22/Y/315174 2.621,79 2203000258 218 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 22/Y/315173 5.361,96 2203000258 219 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 22/Y/315172 4.486,63 2203000258 220 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles 

P0825600J 22/Y/315171 2.734,06 2203000258 221 

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

P0825900D 22/Y/315170 5.207,83 2203000258 222 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 22/Y/315169 2.696,00 2203000258 223 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 22/Y/315168 10.067,84 2203000258 224 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J 22/Y/315167 3.514,25 2203000258 225 

Ajuntament de 
Santpedor 

P0819100I 22/Y/315166 4.298,24 2203000258 226 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 22/Y/315165 4.983,29 2203000258 227 

Ajuntament de Seva P0826900C 22/Y/315164 3.392,46 2203000258 228 

Ajuntament de Sitges P0827000A 22/Y/315163 9.915,61 2203000258 229 

Ajuntament de Subirats P0827300E 22/Y/315162 3.341,08 2203000258 230 

Ajuntament de Súria P0827400C 22/Y/315161 4.147,91 2203000258 231 

Ajuntament de 
Tagamanent 

P0827600H 22/Y/315160 2.583,73 2203000258 232 

Ajuntament de Taradell P0827800D 22/Y/315159 4.347,72 2203000258 233 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 22/Y/315158 2.570,41 2203000258 234 

Ajuntament de Teià P0828100H 22/Y/315157 4.252,57 2203000258 235 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 22/Y/315156 22.500,00 2203000258 236 

Ajuntament de Tiana P0828200F 22/Y/315155 4.979,48 2203000258 237 

Ajuntament de Tona P0828300D 22/Y/315154 4.910,98 2203000258 238 
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Ajuntament de Tordera P0828400B 22/Y/315153 7.068,87 2203000258 239 

Ajuntament de Torelló P0828500I 22/Y/315152 6.155,47 2203000258 240 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 22/Y/315151 2.800,66 2203000258 241 

Ajuntament de Torrelles 
de Foix 

P0828800C 22/Y/315150 3.221,20 2203000258 242 

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 22/Y/315149 4.138,40 2203000258 243 

Ajuntament d’Ullastrell P0829000I 22/Y/315148 3.006,17 2203000258 244 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 22/Y/315147 4.361,04 2203000258 245 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 22/Y/315146 2.817,78 2203000258 246 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 22/Y/315145 3.188,85 2203000258 247 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 22/Y/315144 6.610,27 2203000258 248 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 22/Y/315143 3.253,55 2203000258 249 

Ajuntament de Vic P0829900J 22/Y/315142 17.793,62 2203000258 250 

Ajuntament de Vilada P0830000F 22/Y/315141 2.574,21 2203000258 251 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 22/Y/315140 20.733,60 2203000258 252 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 22/Y/315139 4.850,08 2203000258 253 

Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès 

P0830600C 22/Y/315138 13.367,47 2203000258 254 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 22/Y/315137 2.711,22 2203000258 255 

Ajuntament de Vilanova 
de Sau 

P0830400H 22/Y/315136 2.560,89 2203000258 256 

Ajuntament de Vilanova 
del Camí 

P0830300J 22/Y/315135 5.915,71 2203000258 257 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 22/Y/315134 3.934,79 2203000258 258 

Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 

P0830800I 22/Y/315133 20.676,51 2203000258 259 

Ajuntament de Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 22/Y/315132 4.926,20 2203000258 260 

Ajuntament de Vilassar 
de Mar 

P0821700B 22/Y/315131 8.113,56 2203000258 261 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 22/Y/315130 2.785,44 2203000258 262 

Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès 

P5800013D 22/Y/315129 8.000,00 - - 

Consell Comarcal de 
l‘Anoia 

P5800006H 22/Y/315128 10.520,83 - - 
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Consell Comarcal del 
Bages 

P5800009B 22/Y/315127 9.145,83 - - 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 22/Y/315126 8.000,00 - - 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 22/Y/315125 11.895,83 - - 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 22/Y/315124 8.000,00 - - 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 22/Y/315123 8.000,00 - - 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 22/Y/315122 8.229,17 - - 

Consell Comarcal del 
Osona 

P5800015I 22/Y/315121 10.979,17 - - 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 22/Y/315120 8.229,17 - - 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 22/Y/315119 8.000,00 - - 

   1.650.000,00€    
 

Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 23 de desembre de 
2021 per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 226/2021, segons el detall 
que s’indica en el present apartat, als efectes que el crèdit torni a estar disponible i 
poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponen 
en funció del tipus d’ens beneficiari: 
 

REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
 

Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Operació  

G/80001/23200/46280 99.000,00€ 2202900056 

 

Tercer. APROVAR l’autorització de la despesa total de NORANTA-NOU MIL EUROS 
(99.000,00 €), a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen en 
aquest acord; tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada en l’apartat 
segon d’aquest acord: 
 

Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/80001/23200/46580 99.000,00 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
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Quart. APROVAR la disposició de la despesa total d’UN MILIÓ SIS-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (1.650.000,00 €), a càrrec de les aplicacions del pressupost 
corporatiu que s’indiquen en aquest acord; tot condicionant-ho a la regularització 
comptable aprovada en els apartats segon i tercer d’aquest acord, i segons el detall 
següent i la distribució que consta en l’acord primer: 
 
Any 2022: 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/80001/23200/46280 1.551.000,00 €  

G/80001/23200/46580 99.000,00 € 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

IMPORT TOTAL 1.650.000,00€  
 
Cinquè. ESTABLIR que les condicions que regeixen l’execució de les concessions 
aprovades a l’acord primer del present dictamen són les aprovades en la fitxa del fons 
de prestació objecte del present acte i en el règim de la convocatòria, i que es 
concreten a continuació: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 30 d’abril de 2022 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 

1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 

 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. Els terminis d’execució i de justificació són els següents: 
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Execució Període d'execució 
Justificació 
voluntària 

Justificació final 
(fons de prestació) 

Anual 
01/01/2022-
31/12/2022 

15/11/2022 
02/01/2023-
30/04/2023 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. 
 
a. Capítol 1, “despeses de personal”, relatives a personal dels serveis de 

joventut.  
 

b. Capítol 2, “despeses corrents en béns i serveis”, associades a les 
despeses de desplegament de les polítiques locals de joventut. 
Contractació de serveis i d’activitats juvenils i de lleure, tant directes com 
complementàries, incloses les derivades d’assegurances, lloguers i 
arrendaments operatius i de locomocions vinculades amb les actuacions, 
així com relatives a la dinamització, funcionament i manteniment dels 
equipaments i espais juvenils, inclosos els . subministres i consums. 

 
c. Capítol 4, “transferències corrents”, a famílies i entitats de joventut 

destinades a sufragar el foment d’activitats juvenils (casals, tallers, 
sortides, xerrades, etc.). Atorgament de suports per afavorir accions i altres 
serveis complementaris que tinguin com a finalitat i objecte, la població 
jove més vulnerable. Compensacions, concessions i contractes de serveis 
juvenils. 

  
No pot finançar-se amb càrrec a aquest fons material inventariable ni cap 
despesa de naturalesa inversora. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 
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2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert. 

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n 
coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
2.12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini de requeriment 

regulat a l’article 36 del règim de la convocatòria del Catàleg 2022 per a 
esmenar els defectes que se li requereixin. Transcorregut aquest termini 
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 

 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació següent: que l’ens que ha 
executat l'actuació té la consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i 
contractació vigent; i que la matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit 
d'actuació de l'ens que ha executat l'actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en favor de consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. Aquesta possibilitat queda condicionada 
a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva 
aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
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a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
d. L’ens destinatari, un cop es facin efectius els pagaments de qualsevol tipus 

per part de la Diputació de Barcelona, resta obligat a transferir a la resta 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 

la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
3. Pagament 
 

3.1. El fons es paga de la forma següent, d’acord amb l’article 30.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022: S’estableix un pagament avançat del 100% de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa. 

 
3.2. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 
4. Renúncia 
 

4.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 
totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació 
de justificacions, s’ha de promoure la liquidació i revocació provisionals dels 
ajuts no justificats i habilitar un període d’audiència de quinze dies per tal que 
els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que 
estimin pertinent; amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 
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5.2. Transcorregut el citat termini, s’ha de promoure la liquidació i revocació 

definitives dels ajuts no justificats. 
 

5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 

de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sens perjudici que, 
si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació de Barcelona a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Sisè. APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha de 
realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i ateses les extraordinàries 
dificultats en les que es troben les tresoreries municipals provocades per la crisi 
originada per la COVID-19. 
 
Setè. NOTIFICAR el present acte als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, 
i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Nostra Senyora dels 
Àngels, com a fundació absorbida, per la Fundació Germà Tomàs Canet, com a 
fundació absorbent, esdevenint una única entitat amb el nom de Fundació 
Germà Tomàs Canet, amb el NIF G59088120, a efectes del pagament de la 
subvenció atorgada, a la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, en la 
convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre  (Exp. 
núm. 2021/2193).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29 de juliol de 

2021 (núm. d’acord 515), va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria (núm. 202120205120012303) per a l’atorgament de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 
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Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2021.  

 
2. En virtut de la resolució esmentada, es va concedir una subvenció a la Fundació 

Nostra Senyora dels Àngels, amb NIF G60004314, per un import d’11.334,08 € i per 
al desenvolupament del projecte “Suport a la Tutela: assistència a famílies i 
professionals”, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 del 
pressupost de la corporació per a l’any 2021. 

 
3. En data 1 de febrer de 2022, la Fundació Germà Tomàs Canet presenta sol·licitud 

al Registre General de la Diputació de Barcelona per tal d’informar de la fusió per 
absorció de la Fundació Nostra Senyora dels Àngels amb la Fundació Germà 
Tomàs Canet i subrogar els drets de cobrament de l’entitat adsorbida (Fundació 
Nostra Senyora dels Àngels) ja que, com a entitat absorbent, continuaran 
desenvolupant tots els projectes en curs. 

 
4. En la l’esmentada sol·licitud s’adjunta un comunicat adreçat a la Il·lma. Presidenta 

de la Diputació de Barcelona, informant que el procés de fusió per absorció va 
finalitzar en data 14 de novembre de 2021 amb la conseqüent dissolució de la 
Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels, esdevenint una única entitat amb el 
nom de la Fundació Germà Tomàs Canet amb NIF G59088120, i que les finalitats 
d’ambdues Fundacions han tingut la voluntat d’acompanyar a persones en situació 
de risc d’exclusió social. 

 
5. Addicionalment, també s’adjunta l’Escriptura de fusió per absorció, de data 18 de 

juny de 2021, protocol núm. 1095, atorgada davant del Sr. Jose Marqueño Ellacuria, 
notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, en la qual es declara, entre 
d’altres, la fusió de la Fundació Germà Tomàs Canet i de la Fundació Privada 
Nostra Senyora dels Àngels, mitjançant l’absorció d’aquesta última per la primera, 
amb la conseqüent dissolució, sense liquidació, de la Fundació Privada Nostra 
Senyora dels Àngels i la transmissió en bloc del seu patrimoni a la Fundació 
absorbent, la qual adquireix, per successió universal, els drets i obligacions 
d’aquella, que s’extingeix. 

 
6. I finalment, s’adjunta la Resolució de la Direcció General de Dret, Entitats 

Jurídiques i Mediació, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
de data 14 de novembre de 2021, per la qual s’aprova i s’inscriu la fusió per 
absorció de la Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels, per part de la 
Fundació Germà Tomàs Canet, amb la conseqüent dissolució sense liquidació de la 
Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels, fundació absorbida, i la transmissió 
en bloc del seu patrimoni a la fundació absorbent, la Fundació Germà Tomàs 
Canet. 

 
7. Com s’ha comentat en el paràgraf 2n de la part expositiva, la despesa  de la 

subvenció concedida a l’entitat absorbida es va imputar a l’aplicació pressupostària 
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G/60000/23100/48901 del pressupost de la corporació per a l’any 2021. Amb motiu 
de la incorporació dels romanents de l’exercici 2021 al 2022 (modificació de crèdit 
1/2022), l'aplicació pressupostària on s'han vinculat les disposicions de la despesa 
relatives a la concessió de la subvenció esmentada és la G/60000/23100/48902, 
motiu pel qual s'ha anul·lat d'aquesta aplicació la disposició inicialment efectuada 
en favor de la Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels. 

 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 19 de desembre, 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. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB de 2 de novembre) i núm. 518/22, de 27 de 
gener (BOPB de 31 de gener), l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència, així com l’aprovació de la convocatòria de beques i 
premis de naturalesa subvencional, per delegació de la Presidència, correspon a la 
Junta de Govern. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Nostra 
Senyora dels Àngels (fundació absorbida), per la Fundació Germà Tomàs Canet, com 
a fundació absorbent, que adquirirà, per successió universal, la totalitat dels drets i 
obligacions que integren el patrimoni de la fundació absorbida, segons es fa constar a 
la resolució de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 14 de novembre de 
2021, per la qual s’aprova la fusió i s’inscriu en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya, a efectes del pagament de la subvenció atorgada a la 
Fundació Nostra Senyora dels Àngels, en el marc de la convocatòria de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2021. 
 
Segon. ANUL·LAR la disposició de la despesa d’import 11.334,08 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48902, efectuada a favor de l’entitat dissolta, 
Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels, amb NIF G60004314. 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa d’import 11.334,08 €, a favor de la Fundació Germà 
Tomàs Canet, amb NIF G59088120, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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G/60000/23100/48902, del vigent pressupost de la corporació, condicionat a la 
regularització comptable aprovada en l’acord anterior. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Germà Tomàs Canet.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  
 
 




