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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 21 D’ABRIL DE 2022 
 
El 21 d’abril de 2022, a les 11 hores, es reuneix a la Sala Prat de la Riba de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, 
senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència de la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i 
Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-
CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor 
Cantador (PSC-CP), senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Josep Monràs 
i Galindo (PSC-CP), Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i 
Fernández (JUNTS), senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS) i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i 
senyora Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Aïda Llauradó Àlvarez (ECG). 
 
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), la vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), les diputades 
senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i Laura 
Pérez Castaño (ECG), i els diputats senyors Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier 
Garcia Albiol (PP). 
 
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 31 de març de 2022. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 

Decret ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 
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7/2022, de 13 de gener, favorable als interessos de la Diputació, dictat en el 
procediment abreujat núm. 409/2018-J, interposat pel senyor XXX, en acordar 
tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del procediment 
judicial sense fer cap condemna en costes (Exp. núm. 2018/0018594).  

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1273/2021, de 19 de febrer, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 325/2020-V, interposat per la 
senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2020/0016937). 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6976/2021, de 29 de juny, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 361/2020-M1, interposat per la 
senyora XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà la petició de la sol·licitant de declaració de fixesa respecte a la darrera 
plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, subsidiàriament, la declaració 
d’indefinida no fixa (Exp. núm. 2020/0018702). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12722/2021, de 15 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 23/2021-E, 
interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant 
de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0019059). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2339/2022, de 4 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 563/2021-B, interposat per 
les senyores XXX i YYY i el senyor ZZZ, contra l’empresa RCD Concursal, SLP, 
Administració Concursal de Tempo Facility Services SL, l’empresa Ferrovial 
Servicios S.A., i el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) i la Diputació de 
Barcelona, en reclamació de quantitat (Exp. núm. 2021/0020413). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7. 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 15 de novembre de 
2021, per un import total de 178.127,24 € (Exp. núm. 2020/0001571).  

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la contractació 

relativa a l’Acord marc per a la selecció d’un màxim de 25 empreses per a la 
prestació del subministrament de fons de llibres de manteniment de les 
biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona amb 
mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient (Exp. núm. 
2022/0004263). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
9. BRUC, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 128.685 €, a l'Ajuntament del Bruc, per 
a finançar l'actuació local “Fase 2 Aigua Verge de Montserrat”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007889). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.000 €, a l'Ajuntament del Bruc, per a 
finançar l'actuació local “BR Revisió Projecte Sanejament i aigua”, al 0% d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (exp. 2022/0007890). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 55.571,95 €, a l'Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l'actuació local “Adquisició del magatzem de la 
brigada”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007646). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Centelles, 
per a finançar l'actuació local “Rehabilitació del Palau dels Comtes de Centelles_ 
Fase 1”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007497). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament del Masnou, 
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per a finançar l'actuació local “Adequació espais verds: Jardins Mil·lenari”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007282). 

 
14. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
115.000 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar 
l'actuació local “Pista coberta”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0007054). 

 
15. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
85.000 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar 
l'actuació local “Adquisició de la Casa de les Monges. Tercer pagament”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007055). 

 
16. SANT FELIU DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Obres i 
direcció facultativa reforma integral aj. (Anualitat 2022)”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007204). 

 
17. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, per a finançar l'actuació local “Manteniment i adequació 
dels paviments asfàltics”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0007821). 

 
18. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a 
l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a finançar l'actuació local “Substitució 
gespa del camp de futbol municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0007822). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
19. CERDANYOLA DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import 75.943,95 €, a l'Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0006461).  

 
20. MANRESA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 165.051,52 €, a l'Ajuntament de Manresa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0006094).  
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21. RUBÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció, per import 34.692,42 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0006551).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, acordar inadmetre a tràmit 

per extemporaneïtat les al·legacions formulades, i subsidiàriament resoldre 
desestimar les al·legacions que s’han advertit en l’aprovació del projecte 
constructiu “Reurbanització de la Travessera N-141d, entre la cruïlla amb el 
carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer Montserrat (PK 1+450 - PK 1+975), 
TTMM de Vic i de Calldetenes” (Exp. núm. 2017/11226). 

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

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil de la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en règim de concurrència 
competitiva, del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005243). 

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

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, del 
Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0005246). 

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

subvenció atorgada a l’Ajuntament de Berga, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant la compra a preu sota 
mercat amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2017, 
destinada a finançar l’adquisició d’un habitatge al carrer Santa Eulàlia número 
11, 3er pis, porta 1ª. (Exp. núm. 2017/1426). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, revocar inicialment 

les subvencions, que es relacionen, atorgades en la convocatòria de concessió 
de subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, 
empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 
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instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica i entitats culturals, 
en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per no justificar la 
subvenció a la data de termini, per un import de 18.148,64 € (Exp. núm. 
2019/2011). 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte bàsic i executiu d’urbanització de l’itinerari accessible al Parc del 
Castell de Montesquiu”, amb un pressupost total de 199.533,95 €, IVA inclòs 
(Exp. núm. 2022/6886). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’elaboració de mapes de 
soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001931). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Desenvolupament 
projectes d'educació i sensibilització ambiental” en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005315). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria d’“Educació ambiental 
per a la transició energètica” en règim de concurrència competitiva, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005317). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Planificació per a 
la transició energètica i el clima”, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005833). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió de 
comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica”, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2022/0005834). 
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33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’avaluació de la qualitat de 
les aigües, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0002056). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

concessions del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2022, del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0021802). 

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

concessions per concurrència competitiva del recurs material “Porta a 
Residurecurs”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2022, del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0024255).  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 de març de 2022.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 31 de març 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, donar compte 
del Decret ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 
7/2022, de 13 de gener, favorable als interessos de la Diputació, dictat en el 
procediment abreujat núm. 409/2018-J, interposat pel senyor XXX, en acordar 
tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del procediment 
judicial sense fer cap condemna en costes (Exp. núm. 2018/0018594).- 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. 10 de Barcelona, mitjançant Decret de 7/2022, 
de 13 de gener, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
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procediment abreujat núm. 409/2018-J que va interposar el senyor XXX contra la 
resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, havia denegat la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel 
recurrent. 
 
Vist el desistiment del recurrent, acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona, es considera que s’ha posat fi a la via judicial de forma beneficiosa per 
als interessos de la Diputació de Barcelona. 
 
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 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, 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 ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.  DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret 7/2022, dictat el 13 de gener pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 
409/2018-J, i que ha estat favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, en 
acordar tenir per desistida a la part recurrent, el senyor XXX, i declarar la terminació 
del procediment judicial sense fer cap condemna en costes. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona.” 
 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1273/2021, de 19 de febrer, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 325/2020-V, interposat per la 
senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre 
de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
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2020/0016937).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 
d’octubre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 325/2020-V, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 

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

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 

Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 325/2020-V, 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 contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6976/2021, de 29 de juny, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 361/2020-M1, interposat per la 
senyora XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà la petició de la sol·licitant de declaració de fixesa respecte a la darrera 
plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, subsidiàriament, la declaració 
d’indefinida no fixa (Exp. núm. 2020/0018702).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de 
desembre de 2020, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 361/2020-M1, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona, que desestima la petició de la sol·licitant de declaració de 
fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa. 
 
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.  
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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. 17 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 361/2020-M1, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 19 de juny de 2020 de 
la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de 
la Diputació de Barcelona, que desestima la petició de la sol·licitant de declaració de 
fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
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.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12722/2021, de 15 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 23/2021-E, 
interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020, de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant 
de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
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2021/0019059).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 30 de juliol 
de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 23/2021-E, procediment abreujat, interposat 
pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona 
que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 

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

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 

Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.i) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 

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

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 23/2021-E, procediment abreujat, 
interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
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delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de 
novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser 
nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2339/2022, de 4 de març, pel 
qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 563/2021-B, interposat per 
les senyores XXX i YYY i el senyor ZZZ, contra l’empresa RCD Concursal, SLP, 
Administració Concursal de Tempo Facility Services SL, l’empresa Ferrovial 
Servicios S.A., i el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) i la Diputació de 
Barcelona, en reclamació de quantitat (Exp. núm. 2021/0020413).- La Junta resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“Mitjançant Decret de 30 de setembre de 2021, el Jutjat Social núm. 4 de Barcelona 
cita la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part codemandada en el 
procediment ordinari núm. 563/2021-B, interposat per les senyores XXX i YYY i pel 
senyor ZZZ contra la Diputació de Barcelona, RCD Concursal, SLP, Administració 
Concursal de Tempo Facility Serveis, SL, TEMPO Facility Serveis, SLU, FERROVIAL 
SERVICIOS, SA i FOGASA, en reclamació de quantitat. 
 
Per aquest motiu, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha 
emès un informe favorable a la personació en l’esmentat procediment en defensa dels 
interessos corporatius. 
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
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. 
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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 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 4 de Barcelona com a part 
codemandada en el procediment ordinari núm. 563/2021-B, interposat per les 
senyores XXX i YYY i pel senyor ZZZ contra la Diputació de Barcelona, RCD 
Concursal, SLP, Administració Concursal de Tempo Facility Serveis, SL, TEMPO 
Facility Serveis, SLU, FERROVIAL SERVICIOS, SA i FOGASA, en reclamació de 
quantitat. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7.- 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 15 de novembre de 
2021, per un import total de 178.127,24 € (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 de justificació fins al 15 de novembre de 
2021 
 
4. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 de novembre 

de 2021 es va aprovar per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 5/22, de 11 de gener de 2022, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 20 de gener de 2022. 

 
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 els corresponents ajustaments negatius en la 
comptabilitat, atès que el crèdit 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. 
1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la 
Presidència número 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 15 de novembre 
2021 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que 
s’indiquen en l’acord següent. 
 
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 15 de novembre 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 
de Montgat 

P0812500G 

Línia 7 
"Atenció a 

persones en 
situació 

d'especial 
vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Ampliació serveis 
atenció a 

persones en 
situació de 

vulnerabilitat com 
a conseqüència 

covid-19  

39.000,00 21/X/312641 Revocació 39.000,00   2203900669  G/13200/94210/46244 
Manca de 
justificació. 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 

Línia 2 
"Edificis i 

espais 
públics i 

altres espais 
ubicats en sòl 

urbà" 

Obres per danys 
provocats pels 

aiguats del 
temporal Gloria  

413.796,40 21/X/312646 Renúncia   139.127,24 2203900670  G/13200/94210/76244   

              39.000,00 139.127,24 
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Tercer. REDUIR en cent-setanta vuit mil cent vint-i-set euros i vint-i-quatre cèntims 
(178.127,24 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les aplicacions del 
vigent pressupost corporatiu que s’indiquen a continuació: 
 
 39.000,00 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46244 del vigent pressupost 

corporatiu. 
 
 139.127,24 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/76244 del vigent 

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

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la contractació 
relativa a l’Acord marc per a la selecció d’un màxim de 25 empreses per a la 
prestació del subministrament de fons de llibres de manteniment de les 
biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona amb 
mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient (Exp. núm. 
2022/0004263).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Gerència de Serveis de Biblioteques ha promogut l’expedient de contractació 

consistent en l’Acord marc per a la selecció d’un màxim de 25 empreses, per la 
prestació del subministrament de fons de llibres de manteniment de les 
biblioteques públiques, de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona 
amb mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient, d’acord amb el 
plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). 

 
El pressupost base de licitació de l’acord marc, es fixa en la quantitat biennal (2 
anys) de 4.154.093,33 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 

 

Pressupost IVA exclòs 4 % IVA 

3.994.320,51 € 159.772,82 € 

 
L’IVA que correspon aplicar és el 4 % d’acord amb allò establert a l’article 
91.dos.1.2n de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit. 
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El tipus de licitació es basa en el percentatge de descompte ofert pels licitadors 
sobre el preu fix de venda al públic (IVA exclòs), que en cap cas podrà superar el 
15% de conformitat amb el que preveu l’article 11.1 b) de la Llei 10/2007, de 22 de 
juny, de la lectura, el llibre i les biblioteques. 
 
El pressupost base de licitació s’ha calculat basant-se en les estimacions dels 
subministraments a realitzar durant la vigència de l’acord marc i no suposa una 
obligació de despesa per part de la Diputació de Barcelona, atès que aquesta es 
determinarà en funció dels contractes basats que realment es duguin a terme 
durant la seva vigència. 

 
2. La Gerència de Serveis de Biblioteques ha redactat l’acte d’inici, la memòria i el 

PPTP, i el Servei de Contractació, el plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP), que ha de regir la contractació de referència. 

 
3. La documentació que consta en l’expedient justifica les necessitats administratives 

a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, la no 
divisió en lots, els criteris d’adjudicació i  la resta de requeriments previstos en la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

 
Fonaments de dret 
 
1. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació 

harmonitzada, és susceptible de recurs especial en matèria de contractació i es 
durà a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació per l’aplicació de més d’un 
criteri de valoració, en virtut del que estableixen els articles 145, 146, 156 al 158 i 
concordants de la LCSP. 

 
2. El règim jurídic del contracte es troba constituït pel plec de clàusules administratives 

particulars, pel plec de prescripcions tècniques, per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel 
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, pel plec de clàusules administratives generals de la Diputació de Barcelona 
publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò que no contradigui la 
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.  

 
3. D’acord amb la disposició addicional 3a, apartat 8è de la LCSP, aquest acte 

requereix l’informe preceptiu de la Secretaria. 
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4. La despesa pluriennal derivada dels contractes basats en l’acord marc de 
4.154.093,33 €, IVA inclòs, s’imputarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
següent: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 623.114,00 € 40200 33210 63900 

2023 2.077.046,67 € 40200 33210 63900 

2024 1.453.932,66 € 40200 33210 63900 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
5. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1) i 7.e) de la Refosa 
1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, sobre que aprova la Refosa 1/2022, 
publicat al BOPB de data 16 de febrer de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de l'expedient 
de contractació, promogut per la Gerència de Serveis de Biblioteques, consistent en 
l’Acord marc per a la selecció d’un màxim de 25 empreses, per la prestació del 
subministrament de fons de llibres de manteniment, de les biblioteques 
públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona, amb mitjans de 
transport respectuosos amb el medi ambient, d’acord amb el plec de prescripcions 
tècniques particulars (PPTP). 
 
El pressupost base de licitació de l’acord marc, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) 
de 4.154.093,33 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost IVA exclòs 4 % IVA 

3.994.320,51 € 159.772,82 € 

 
L’IVA que correspon aplicar és el 4 % d’acord amb allò establert a l’article 91.dos.1.2n 
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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El tipus de licitació es basa en el percentatge de descompte ofert pels licitadors sobre 
el preu fix de venda al públic (IVA exclòs), que en cap cas podrà superar el 15% de 
conformitat amb el que preveu l’article 11.1 b) de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la 
lectura, el llibre i les biblioteques. 
 
Segon. APROVAR el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer. TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació harmonitzada, 
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació i de forma ordinària, per 
procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, 
d’acord amb el que disposen els articles 145, 146, 156 al 158 i concordants de la 
LCSP. 
 
Quart. PUBLICAR l’anunci corresponent de convocatòria en el Perfil de contractant de 
la Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè. RETENIR el crèdit de la despesa pluriennal de derivada dels contractes 
basats en l’acord marc de 4.154.093,33 €, IVA inclòs, que s’imputarà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària següent: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 623.114,00 € 40200 33210 63900 

2023 2.077.046,67 € 40200 33210 63900 

2024 1.453.932,66 € 40200 33210 63900 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE A L’ACORD 
MARC AMB UN MÀXIM DE 25 EMPRESES PER AL SUBMINISTRAMENT DE FONS DE 
LLIBRES DE MANTENIMENT DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE BARCELONA AMB MITJANS DE TRANSPORT 
RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT 

 
Expedient núm.: 2022/0004263 

 
1) DADES RELATIVES A LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
1.1) Definició de l’objecte. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat. 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
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1.4) Existència de crèdit. 
 
1.5) Durada de l’acord marc i possibles pròrrogues. 
 
1.6) Valor estimat. 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 
 
1.8) Perfil de contractant. 
 
1.9) Presentació de proposicions. 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica i altres requeriments. 
 
1.11) Criteris d’adjudicació. 
 
1.12) Criteris de desempat. 
 
1.13) Termini per a l’adjudicació. 
 
1.14) Variants. 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes. 
 
1.16) Garantia provisional. 
 
1.17) Garantia definitiva  
 
1.18) Presentació de documentació pels licitadors proposats com a adjudicataris  
 
1.19) Formalització de l’acord marc. 
 
2) DADES RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN 
L’ACORD MARC 
 
3) DADES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES 
BASATS 
 
3.1) Drets i obligacions de les parts. 
 
3.2) Condicions especials d’execució dels contractes basats  
 
3.3) Modificació de l’acord marc i dels contractes basats. 
 
3.4) Règim de pagament dels contractes basats. 
 
3.5) Revisió de preus dels contractes basats. 
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3.6) Penalitats dels contractes basats. 
 
3.7) Causes de resolució de l’acord marc i dels contractes basats. 
 
3.8) Termini de recepció de les prestacions dels contractes basats. 
 
3.9) Termini de garantia dels contractes basats. 
 
3.10) Subcontractació dels contractes basats. 
 
3.11) Confidencialitat de la informació. 
 
3.12) Règim jurídic de la contractació. 
 
3.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics. 
 
3.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista. 
 
3.15) Assegurances. 
 
3.16) Lloc de prestació dels contractes basats. 
 
3.17) Responsable de l’acord marc i dels contractes basats. 
 
3.18) Protecció de dades de caràcter personal. 
 
3.19) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial en els contractes basats. 
 
3.20) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del contracte  
 
ANNEXOS: 
 
Annex 1: Model de declaració responsable per al compliment de la normativa nacional 
 
Annex 2: Model de proposició avaluable d’acord amb els criteris automàtics 
 
 

1) DADES RELATIVES A LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC: 

 
1.1) Definició de l’objecte  
 
L’acord marc, promogut per la Gerència de Serveis de Biblioteques, té per objecte la 
selecció d’un màxim de 25 empreses per la prestació del subministrament de fons de llibres 
de manteniment de les biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
Barcelona amb mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient, d’acord amb el plec 
de prescripcions tècniques particulars (PPTP). 
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A aquests efectes, el present plec regula el procediment d’adjudicació dels contractes 
basats en l’acord marc, així com estableix les condicions, els drets i les obligacions que els 
seran d’aplicació. 
 
El codi CPV que correspon és el següent: 22113000-5 (llibres per a biblioteques) 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació  i la resta de 
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) estan 
acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 
a) El pressupost base de licitació de l’acord marc, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) 
de 4.154.093,33 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost IVA exclòs 4 % IVA 

3.994.320,51 € 159.772,82 € 

 
L’IVA que correspon aplicar és el 4 % d’acord amb allò establert a l’article 91.dos.1.2n de la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
El tipus de licitació es basa en el percentatge de descompte ofert pels licitadors sobre el 
preu fix de venda al públic (IVA exclòs), que en cap cas podrà superar el 15% de conformitat 
amb el que preveu l’article 11.1 b) de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, el llibre i 
les biblioteques. 
 
El pressupost base de licitació s’ha calculat basant-se en les estimacions dels 
subministraments a realitzar durant la vigència de l’acord marc i no suposa una obligació de 
despesa per part de la Diputació de Barcelona, atès que aquesta es determinarà en funció 
dels contractes basats que realment es duguin a terme durant la seva vigència. 
 
El pressupost comprèn la suma total de les possibles contractacions basades en aquest 
acord marc. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i 
porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i concordants. 
 
b) Desglossament del pressupost per costos 
 
S’ha comprovat que el pressupost base de licitació s’adequa al mercat i que no és possible 
fer el desglossament per costos atesa la naturalesa del contracte. El preu dels llibres ve 
determinat principalment pels drets d’autor de les obres que contenen, i en tenir aquests 
drets d’autor un component subjectiu, no resulta possible fer-ne un desglossament del preu 
per costos. 
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1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa pluriennal derivada dels contractes basats en l’acord marc de 4.154.093,33 €, 
IVA inclòs, s’imputarà a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 623.114,00 € 40200 33210 63900 

2023 2.077.046,67 € 40200 33210 63900 

2024 1.453.932,66 € 40200 33210 63900 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada 
i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix l’article 174 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
Quant a la durada: 
 
L’acord marc, un cop formalitzat, tindrà una durada de dos anys a comptar des de l’inici de 
la prestació. 
 
La data d’inici de la prestació es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) de la 
LCSP. 
 
Quant a la pròrroga: 
 
a) L’acord marc serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. 
 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una 
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. 
 
1.6) Valor estimat de l’acord marc 
 
El valor estimat de l’acord marc, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP,  és de 8.787.505,12 €, IVA exclòs. 
 
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

Vigència inicial: 2 anys 3.994.320,51 € 

Pròrroga:  2 anys 3.994.320,51 € 

Modificacions: En els termes de la clàusula 3.3 del present plec 798.864,10 € 

Valor estimat 8.787.505,12 € 

 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació harmonitzada 
i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant: 
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Procediment obert i l’adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.  
 
1.8) Perfil de contractant  
 
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, si és procedent, s’ha d’accedir al Perfil 
de contractant a través de l’adreça següent: 
 
https://seuelectronica.diba.cat 
 
Informació als interessats 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, es pot proporcionar als 
interessats en el procediment de licitació que ho sol·licitin informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària a tot tardar 4 dies abans que finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, a condició que l’hagin demanat almenys 8 dies abans del 
transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les sol·licituds de participació. 
 
1.9) Presentació de proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant de la Diputació, indicat en la 
clàusula 1.8 del present plec.  
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
perfil de contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Qualsevol dubte en relació a la presentació d’ofertes es pot consultar al Servei de 
Contractació a l’adreça electrònica scon.publicitat@diba.cat. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres, en els termes següents: 
 

SOBRE A 
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 
 

 Declaració responsable, signada electrònicament, de compliment de les condicions 
establertes legalment per contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de 
document europeu únic de contractació (DEUC). 

 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten a la Guia 
ràpida per al licitador publicada en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona. 

 

mailto:scon.publicitat@diba.cat
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 Declaració responsable, signada electrònicament, per al compliment de les condicions 
establertes per  contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord 
amb el model que consta com a Annex 1 al PCAP 

 
(Els models d’aquestes declaracions es podran descarregar a la Plataforma) 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec. 

 
SOBRE B 

 
Contindrà la proposició, signada electrònicament, relativa als criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex 2 al PCAP. 
 
(El model de la proposició es podrà descarregar a la Plataforma) 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel 
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec 
i en els termes que es detallin en el requeriment. 

 

 Disposar de la solvència següent: 
 

Solvència econòmica i financera: 
 

 Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles. 
 

Mínim: Per un import mínim de 100.000,00 € en algun dels tres (3) exercicis 
esmentats. 
 
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Solvència professional o tècnica: 

 
 Relació dels principals subministraments realitzats d’igual o similar naturalesa que els 

que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3) 
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últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat 
d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa. 
 
Mínim: En aquesta relació ha de constar subministraments, de característiques 
similars a l’objecte del contracte, per un import mínim de 65.000,00 € en algun dels 
tres (3) exercicis esmentats i  

 
Documentació acreditativa dels subministraments esmentats: 

 
- Quan els subministraments s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
- Quan els subministraments s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un 
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests subministraments o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 
licitadora acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la 
prestació. 

 
 Relació 50 segells editorials que està en disposició de subministrar  

 
Documentació acreditativa: El licitador proposat com adjudictari haurà de presentar una 
declaració responsable signada pel legal representant de l’empresa on es relacionin un 
mínim de 50 segells editorials que podrà subministrar 

 

 Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el mitjà següent: 
 

Pàgina web on es pugui consultar el fons bibliogràfic que tinguin disponible, d’acord amb 
el punt 2.9 del PPT. 
 
Documentació acreditativa: Els licitadors proposats com a adjudicataris hauran de 
facilitar un enllaç a l’esmentada web. 

 
1.11) Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (100%) 
 

Criteri 1: Descompte ofert ..............................................................................fins a 68 punts 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes que ofereixin un descompte del preu fix de venda al 
públic del 0% i la màxima puntuació al descompte més gran, puntuant-se la resta d’ofertes 
de manera proporcional. 
 
El descompte màxim permès, d’acord amb allò establert a l’article 11.1 b) de la Llei 10/2007, 
de 22 de juny, de la lectura, el llibre i les biblioteques, és del 15%. 
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Criteri 2: Millora de les funcionalitats de la pàgina web per a la consulta de llibres 
...........................................................................................................................fins a 14 punts 
 
Per facilitar la consulta dels llibres existents en el mercat, s’atorgarà la següent puntuació 
quan la  pàgina Web que haurà de disposar el contractista segons la clàusula 2.9 del PPT 
disposi d’algun dels serveis següents: 
 

Serveis oferts 
Puntuació 
atorgada 

Ressenyes, resums o sinopsis de novetats bibliogràfiques 2 

Visualització de la imatge de les portades de les novetats 
bibliogràfiques 

2 

Cerca per:  autors 2 

títols 2 

editorials 2 

idiomes 2 

gèneres o matèries 2 

 
Criteri 3: Utilització de vehicles de transport menys contaminants..... fins a 10 punts 
 
En cas que el contractista es comprometi a adscriure a l’execució dels contractes basats, 
utilitzant-lo per al transport de tots els subministraments que constitueixen l’objecte del 
contracte, un vehicle amb baix potencial contaminant s’atorgarà la següent puntuació: 
 

 Per l’adscripció d’un vehicle “Zero emissions”o “ECO” ................................ 10 punts 

 Per l’adscripció d’un vehicle “C” ...................................................................... 5 punts 

 Per l’adscripció d’un vehicle “B” (obligatori cl. 3.2 PCAP) .............................. 0 punts 
 
Per a la classificació del vehicle s’utilitzarà el sistema de distintius ambientals aprovat per la 
Direcció General de Trànsit (DGT) del Ministeri de l’Interior. 
 
Criteri 4: Reducció del termini de lliurament ................................................fins a 8 punts 
 
S’atorgarà la següent puntuació als licitadors que ofereixin una reducció del termini màxim 
de lliurament dels llibres previst en la clàusula 2.3 del plec de prescripcions tècniques:   
 

Termini de lliurament ofert Puntuació atorgada 

16 dies naturals  8 

17 dies naturals 6 

18 dies naturals 4 

19 dies naturals 2 

20 dies naturals (màxim 2.3 PPT) 0 

 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP. 
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1.12) Criteris de desempat 
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.  
 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de dos (2) mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes. 
 

1.14) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes .  
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
No és procedent, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
1.16) Garantia provisional de l’acord marc 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 de la LCSP. 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
No s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que disposa l’article 
107.1 de la LCSP, d’acord amb la següent justificació: 
 
- El present acord marc té per objecte el subministrament de bens consumibles l’entrega i 

recepció dels quals ha d’efectuar-se abans del pagament del preu. 
 
1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a adjudicatari 
 
El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de deu (10) 
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 
150.2 de la LCSP, haurà de presentar la documentació justificativa de: 
 

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva (en cas de ser exigida i llevat que 
s’instrumenti mitjançant retenció en el preu). 

 

 Presentar els documents següents: 
 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 
càrrec social o bé el poder notarial per representar la persona o entitat, i l'escriptura 
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti 
el darrer objecte social vigent, en el qual hauran d’estar compreses les prestacions 
objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures 
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abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el registre adient quan la inscripció 
esmentada els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, 
si s’escau, en el registre oficial corresponent. 
 
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador 
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats 
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen 
en l’annex I del RGLCAP. 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP. 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la Diputació de Barcelona 
disposi d’aquests. 

 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició 
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas d’exigència de 
compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec. 

 
d) En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i segons els supòsits 

següents: 
 

- En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte i 2) una declaració responsable en què on consti que està 
exempt de pagament i no s’ha donat de baixa de la matrícula de l’impost. 
 
- En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà de 
presentar: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del 
contracte, 2) el rebut de l’impost del present exercici o de l’exercici anterior en el cas 
que no hagués finalitzat el termini de pagament i 3) una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost. 

 
e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

f) En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament de 
dades personals segons la clàusula 3.18 del present plec, el proposat adjudicatari haurà 
de presentar: Declaració signada pel legal representant de l’empresa indicant on estaran 
ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests i estarà 
obligat a comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol canvi en relació amb la 
declaració esmentada. Aquesta obligació es considera una condició essencial.  
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Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la 
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors. 
 

En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats en l’article 150 de 
la LCSP. 
 

1.19) Formalització de l’acord marc 
 
L’acord marc es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP.  
 

El representant legal de l’empresa haurà de signar electrònicament el contracte amb 
qualsevol eina congruent amb l’establert per la Diputació de Barcelona a la seva Política de 
signatura https://seuelectronica.diba.cat/fitxers/D10605_2018_Politica%20Signatura.pdf),  
i al seu Catàleg de formats dels documents electrònics 
(https://seuelectronica.diba.cat/fitxers/16.pdf), com pot ser, entre d’altres, l’aplicació 
informàtica Adobe Acrobat Reader DC. 
 

En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
Si per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini 
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP 
 

2) DADES RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD 
MARC: 

 
L’expedient de la contractació basada en l’acord marc s’inicia i es configura en els termes 
següents: 
 
Atès que tots els termes dels contractes basats en l’acord marc han quedat fixats, i de 
conformitat amb l’article 221.4 a) de la LCSP, els contractes de subministraments basats en 
l’acord marc s’adjudicaran mitjançant comandes que es repartiran entre la totalitat 
d’empreses seleccionades, tenint en compte la puntuació obtinguda per cada empresa en 
fase de licitació de l’acord marc. 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/fitxers/D10605_2018_Politica%20Signatura.pdf
https://seuelectronica.diba.cat/fitxers/16.pdf
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La Gerència de Serveis de Biblioteques actualment proveeix fons bibliogràfic de 
manteniment a les biblioteques de la XBM en 10 comandes anuals, d’acord amb el detall 
següent: 
 
- 10 comandes de bibliografia general 
 
No obstant l’anterior, tant el nombre com el volum de subministrament poden variar cada 
any (si bé les comandes comprenen normalment entre 12.000 i 13.000 exemplars). 
 
A l’hora de preparar cadascuna d’aquestes 10 comandes, la Gerència de Serveis de 
Biblioteques elaborarà una llista de necessitats bibliogràfiques. Aquest llistat de llibres 
(comanda) es repartirà entre la totalitat d’empreses seleccionades a l’acord marc, de 
manera proporcional a la puntuació obtinguda en fase de licitació. Així, per cada una de les 
deu comandes previstes cada empresa esdevindrà adjudicatària d’un contracte basat per al 
subministrament d’uns llibres determinats, cobrint-se la comanda total amb el conjunt de 
contractes basats adjudicats. 
 
Per determinar la proporció que correspon a cada empresa a cada comanda, un cop 
formalitzat l’acord marc, es sumaran les puntuacions obtingudes per totes les empreses, i 
respecte el resultat obtingut s’extraurà el percentatge que representa la puntuació de cada 
empresa. Aquest percentatge, que s’obtindrà per a cada empresa, s’aplicarà per al 
repartiment de cada comanda. 
 
L’acord d’adjudicació de tots els contractes basats que implica cada comanda es notificarà a 
totes les empreses que formin part de l’acord marc. 
 
Per determinar la competència per aprovar l’adjudicació dels contractes basats es tindrà en 
compte el pressupost individual de cada contracte basat, d’acord amb les delegacions de 
competències aprovades a tal efecte per la Diputació de Barcelona. 
 

3) DADES RELATIVES A L’EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES 
BASATS 

 
3.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels que resultin del mateix acord marc i 
de la normativa aplicable, en particular, els següents: 
 

 L’empresari amb qui s’hagi formalitzat l’acord marc tindrà l’obligació de comunicar a la 
Diputació de Barcelona la variació de les circumstàncies d’acord amb les quals va ser 
seleccionat. 

 

 La formalització de l’acord marc no comporta per a la Diputació de Barcelona cap tipus 
d’obligació d’adjudicar un nombre mínim de contractes derivats a l’empresari seleccionat. 

 

 L’empresari seleccionat ha de disposar de totes  les acreditacions/habilitacions legals 
que siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte. 
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 L’empresari amb qui s’hagi formalitzat l’acord marc haurà de nomenar una persona de 
contacte, la qual serà la interlocutora amb la Diputació de Barcelona en qualitat de 
representant autoritzat de la dita empresa. 

 

 El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i 
d’integritat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment 
de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès 
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat 
i independència en el context de l’esmentat procediment de licitació. 

 
- No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que , en el marc de la present 

contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

 

 El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la 
present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de Barcelona. 

 

 El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 de la 
LCSP. 

 

 El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials que 
consten detallats a la clàusula 1.10 del present plec. Aquesta obligació es considera 
essencial. 

 

3.2) Condicions especials d’execució dels contractes basats 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 

 Els vehicles destinats pels contractistes per a l’entrega dels materials hauran de disposar 
d’un distintiu ambiental de com a mínim eficiència catalogada tipus B. Aquest distintiu 
haurà de ser emès per la direcció General de trànsit (DGT) del Ministeri de l’Interior.  
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Aquesta obligació es considera essencial. Les actuacions de comprovació es duran a terme 
per part de personal de la Diputació de Barcelona en el moment d’entrega dels 
subministraments. 
 
3.3) Modificació de l’acord marc i dels contractes basats 
 
L’acord marc es podrà modificar per raons d'interès públic només en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
En aquest cas es preveu la modificació de l’acord marc, tot justificant-ho en l’expedient, 
d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 
 
- Atesa la necessitat contínua de renovar i actualitzar llibres a les biblioteques existents 
actualment, així com la de subministrar el fons de manteniment bibliogràfic a les noves 
biblioteques que es vagin incorporant a la Xarxa de Biblioteques Municipals durant la 
vigència de l’acord marc, es preveu la possibilitat de modificar el contracte fins al 20% del 
pressupost base de licitació previst a la clàusula 1.3, en el supòsit que la corporació 
incrementi la consignació pressupostària destinada a l’adquisició de fons bibliogràfics.  
 
La modificació de l’acord marc podrà afectar, com a màxim, a l’alça el 20% del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs.  
 
El procediment a seguir per a la modificació serà el següent: 
 
Dues setmanes abans d’iniciar la tramitació de la modificació del contracte per l’òrgan 
competent la Diputació de Barcelona comunicarà al contractista els termes de la modificació 
–condicions, import, data d’efectes- que hauran de respectar els límits previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Una vegada aprovada la modificació serà notificada al contractista que haurà de formalitzar 
el corresponent contracte de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP i 
signar electrònicament d’acord amb les previsions de la clàusula 1.19 del present plec, previ 
reajustament de la garantia, en el seu cas. 
 
3.4) Règim de pagament dels contractes basats 
 
El contractista presentarà una factura per cada contracte basat adjudicat. No es poden 
incloure en la mateixa factura subministraments corresponents a diferents contractes 
basats. El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts 
en l’article 198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents 
de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que 
es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, 
dependent de la Intervenció General, que és l’òrgan que té les competències en matèria de 
comptabilitat, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació: 40200 – 
Gerència de Serveis de Biblioteques. 
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Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, han de presentar 
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics 
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat). 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 
mitjançant els codis DIR3 següents: 
 

Oficina 
comptable: 

GE0001058 - Intervenció General - Registre de Factures 

Òrgan gestor: GE0001040 – Gerència de Serveis de Biblioteques 

Unitat 
tramitadora: 

GE0001040 – Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
3.5) Revisió de preus dels contractes basats 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
3.6) Penalitats dels contractes basats 
 
En cas que la Diputació de Barcelona opti per no resoldre el contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents: 
 
a) Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment del termini de 

lliurament dels llibres (punt 2.3 PPT) per causes que li siguin imputables, o en el seu cas, 
la millora oferta en el criteri d’adjudicació “reducció del termini de lliurament”, s’imposarà: 

 

 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte 
basat, IVA exclòs. 

 
b) En cas d’incompliment parcial o compliment defectuós, amb el límit del 10% del preu del 

contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA 
exclòs, s’imposaran: 

 
 Per l’incompliment del termini màxim de reposició dels llibres incorrectes o 

defectuosos descrit en el punt 2.5 PPT s’imposarà una penalitat diària del 10% de la 
valoració econòmica dels subministraments defectuosos. 

 
 per l’incompliment de les condicions especials d’execució definides a la clàusula 3.2 

del PCAP s’imposarà una penalitat de 200 euros, sens perjudici d’allò establert a la 
clàusula 3.7 del present plec. 

 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre 
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la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments 
esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 
què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a la Diputació, 
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
3.7) Causes de resolució de l’acord marc i dels contractes basats 
 
Són causes de resolució de l’acord marc i dels contractes basats, a més de les previstes als 
articles 211 i concordants de la LCSP, les següents: 
 

 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

 

 L’incompliment de les obligacions essencials del contracte previstes expressament en els 
plecs (clàusules 3.1 i 3.2 PCAP). 

 
3.8) Termini de recepció de les prestacions dels contractes basats 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a comptar 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte basat en l’acord marc, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el document acreditatiu corresponent. 
 
3.9) Termini de garantia dels contractes basats 
 
Es fixa un termini de garantia de 4 mesos a comptar de la data de recepció i/o conformitat 
de la prestació contractada. 
 
3.10) Subcontractació dels contractes basats 
 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte,  mitjançant 
comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte a celebrar, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la Diputació 
de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la 
intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de 
la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals 
del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb 
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició 
per contractar. 
 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractistes 
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3.11) Confidencialitat de la informació  
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
3.12) Règim jurídic de la contractació  
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, mitjançant la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, 
pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona 
publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò que no contradigui la normativa 
citada, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
3.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació de l’acord marc així com dels 
contractes basats s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que 
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
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L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la seu electrònica  
 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/ 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al 
Perfil de Contractant. 
 
3.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
amb obligació de complir les condicions salarials dels treballadors conforme el conveni 
col·lectiu sectorial d’aplicació, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de 
prevenció de riscos laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la 
Unió Europea, i en matèria mediambiental. 
 
3.15) Assegurances 
 
No és procedent. 
 

3.16) Lloc de lliurament dels contractes basats 
 
El lloc fixat per al lliurament dels béns objecte del contracte basat és el magatzem de la 
Gerència de Serveis de Biblioteques, de 8 a 14h de dilluns a divendres no festius, ubicat a: 
 
Plataforma de Distribució Logística 
Av. Ferreria 11 
Polígon de La Ferreria 
08110 Montcada i Reixac 
(Barcelona) 
 
Puntualment o per necessitats de la Gerència aquesta pot demanar que alguns documents 
s’hagin de lliurar a: 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
Comte d’Urgell, 187 
08036 Barcelona 
 
3.17) Responsable de l’acord marc i dels contractes basats 
 
Es designa responsable de l’acord marc i dels contractes basats, amb les funcions previstes 
en l’article 62 de la LCSP, la cap de l’Oficina de Serveis a la Xarxa de Biblioteques.  
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/
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La responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció s’estén a les persones jurídiques en què el 
responsable o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els quals tinguin 
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
3.18) Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta de 
normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa a la contractista i al seu 
personal: 
 

Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, 
queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció 
de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i unitats 
administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 
garantir la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el 
servei i que hi accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista 
durant l’execució del contracte seran tractades per al control de les 
obligacions de seguretat de les dependències i edificis de la Diputació. 
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà 
l’accés a les instal·lacions. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser 
publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil del contractant de 
la Diputació. No s’han previst altres cessions més enllà de les previstes 
per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través 
de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu postal a 
Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona 

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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Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, 
tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una 
autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la 
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, 
si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen 
infringeix el RGPD. 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte 
no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu la contractista no podrà accedir als 
documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.  
 
No obstant, en el cas que el personal vinculat a la contractista tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment 
del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació 
contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de seguretat a la Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals la contractista i la 
Diputació establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les 
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
3.19) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial en els contractes 
basats 
 
Com que l’execució del contracte suposa la intervenció de mitjans personals o tècnics del 
contractista a les dependències de la Diputació, i en funció del risc que comporta, el 
contractista, en un termini màxim de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a 
elaborar i trametre al servei promotor la planificació preventiva duta a terme, basant-se en la 
informació facilitada per la Diputació. Aquesta obligació es considera essencial. 
 
La dita planificació implementarà les previsions contingudes en la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels 
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els 
esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el termini assenyalat en el 
paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats 
en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb 
motiu de la concurrència empresarial. 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels 
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de 
les diferents activitats desenvolupades a les dependències de la Diputació i l’adequació 
entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els mitjans següents de 
coordinació: 
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 L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre la Diputació i el contractista. 
 
3.20) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 
contracte 
 
La Diputació de Barcelona es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de 
l’objecte del contracte, a la seva recepció, mitjançant el personal que el recepcioni. 

 
ANNEX 1 

 
Al plec de clàusules administratives particulars de la contractació consistent en l’acord 
marc amb un màxim de 25 empreses per al subministrament de fons de llibres de 
manteniment de les biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
Barcelona amb mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient. 

 
Expedient núm.: 2022/0004263 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA NACIONAL 
 

El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa 
.........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant de notari .........., 
en data ..........  i amb número de protocol .......... /o document .........., CIF núm. .........., 
domiciliada a ..........  carrer .........., núm. .........., (persona de contacte .........., adreça de 
correu electrònic: .........., telèfon núm. ..........  i fax núm. ..........), opta a la contractació 
relativa a (consigneu l’objecte del contracte) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 

 Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per a 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de les dites activitats no 
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexuals. 

 

 Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per a fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols. 

 

 Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 
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 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.  
 

   
 

 Que reuneix algun/s dels criteris de desempat previstos en el PCAP. 
 

  
 

 Respecte a l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa: 
 

 
 

e l’IVA i són vigents les circumstàncies que 
donaren lloc a la no subjecció o l’exempció. 

 

 Respecte a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’empresa: 
 
 Està subjecta a l’IAE. 
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc 

a la no subjecció o a l’exempció. 
 

 Que en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades 
personals segons la clàusula 3.18 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
indicar la següent informació:   
 

 previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests 
 

 

En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil 
empresarial del subcontractista que s’haurà de definir per 
referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica 

 

 

 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a : 

 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l’efecte d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer la modificació 
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a 
qui autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que la Diputació de Barcelona pugui facilitar-les al servei 
e-Notum a aquests efectes. 

 

 Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen es (......... indiqueu les empreses que el componen.....). 

 
ANNEX 2 

 
Al plec de clàusules administratives particulars de la contractació consistent en l’acord marc 
amb un màxim de 25 empreses per al subministrament de fons de llibres de manteniment de 
les biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona amb mitjans 
de transport respectuosos amb el medi ambient 
 

Expedient núm.: 2022/0004263 

 
Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica 

 
El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa 
.........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm. .........., adreça 
electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació 
relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a portar-la a 
terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules 
administratives particulars, que accepta íntegrament, d’acord amb les següents condicions: 
 
Criteri 1.- Descompte ofert 
 

__________% sobre preu fix de venda al públic, IVA exclòs. 
 
Criteri 2.- Millora de les funcionalitats de la pàgina web per a la consulta de llibres 
 

 
Marcar 

amb una 
creu 

Serveis oferts SÍ NO 

Ressenyes, resums o sinopsis de les novetats bibliogràfiques 
[S’acompleix aquest punt amb la presentació d’un o més 
d’aquests textos]  

  

Visualització de la imatge de les portades de les novetats 
bibliogràfiques 

  

Cercador 
per:  

autors   

títols   

editorials   

idiomes   

gèneres o matèries   
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(En cas que hi hagi alguna opció sense marcar o que la resposta sigui contradictòria, 
s’entendrà que la resposta és NO.)  
 
Criteri 3.- Utilització de vehicles de transport menys contaminants, d’acord amb el que 
estableix la clàusula 1.11 d’aquest plec: 
 

OFERTA DEL LICITADOR: 

Vehicles tipus “ECO” o “Zero 
emissions” 

 

Vehicles tipus “C”  

Vehicles tipus “B” (obligatori segons 
clàusula 3.2 PCAP) 

 

 
*Marqueu una única casella, corresponent als vehicles que oferiu utilitzar. En cas de no 
marcar cap opció o marcar  dues o més caselles obtindreu 0 punts 
 
Criteri 4.- Reducció del termini de lliurament respecte el màxim fixat al punt 2.3 PPT 
 

Termini de lliurament ofert Marcar amb 
una X el 

termini ofert 

16 dies naturals o menys  

17 dies naturals  

18 dies naturals  

19 dies naturals  

20 dies naturals (màxim 2.3 PPT)  

 
(En cas que no marqueu cap opció o que en marqueu més d’una, s’entendrà que no oferiu 
cap millora del termini de lliurament.) 
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Servei de Programació 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 128.685 €, a l'Ajuntament del Bruc, per a finançar 
l'actuació local “Fase 2 Aigua Verge de Montserrat”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007889).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament del Bruc va presentar en data 30 de març de 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Fase 2 Aigua Verge de Montserrat” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament del Bruc 
Actuació:  “Fase 2 Aigua Verge de Montserrat” 
Import crèdit:  128.685,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  1.842,89 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00009/2022 

* d’acord amb la Resolució de 02.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint-i-vuit mil sis-cents 
vuitanta-cinc euros (128.685,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament del Bruc.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.000 €, a l'Ajuntament del Bruc, per a finançar 
l'actuació local “BR Revisió Projecte Sanejament i aigua”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. 2022/0007890).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament del Bruc va presentar en data 30 de març de 2022 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “BR Revisió Projecte Sanejament i aigua” la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament del Bruc 
Actuació:  “BR Revisió Projecte Sanejament i aigua” 
Import crèdit:  18.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  257,78 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00010/2022 

* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretar ia 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de divuit mil euros (18.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament del Bruc.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 55.571,95 €, a l'Ajuntament de Casserres, per a 
finançar l'actuació local “Adquisició del magatzem de la brigada”, al 0% d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007646).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Casserres va presentar en data 25 març 2022 una sol·licitud per tal 

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

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

Ens local:  Ajuntament de Casserres 
Actuació:  “Adquisició del magatzem de la brigada” 
Import crèdit:  55.571,95 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  795,84 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00006/2022 

* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 

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

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-cinc mil cinc-cents 
setanta-un euros amb noranta-cinc cèntims (55.571,95 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Casserres.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Centelles, per a 
finançar l'actuació local “Rehabilitació del Palau dels Comtes de Centelles_ Fase 
1”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007497).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Centelles va presentar en data 24 març 2022 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Rehabilitació del Palau dels Comtes de Centelles Fase 1” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
  
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Centelles.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament del Masnou, per a 
finançar l'actuació local “Adequació espais verds: Jardins Mil·lenari”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007282).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament del Masnou va presentar en data 22 de març de 2022 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Adequació Espais Verds: Jardins Mil.lenari” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
 

Ens local:  Ajuntament de Centelles 
Actuació:  “Rehabilitació del Palau dels Comtes de 

Centelles Fase 1” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats 2.864,18 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00005/2022 
 
* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1.000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
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febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament del Masnou 
Actuació:  “Adequació Espais Verds: Jardins Mil.lenari” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  2.864,18 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00004/2022 

* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament del Masnou.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 115.000 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, per a finançar l'actuació local “Pista coberta”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007054).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
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2. L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera va presentar en data 21 de març de 

2022 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pista coberta” la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1.000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) 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 de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 
Actuació:  “Pista coberta” 
Import crèdit:  115.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  1.646,90 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00001/2022 

* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent quinze mil euros (115.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.” 
 

15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.000 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, per a finançar l'actuació local “Adquisició de la Casa de les 
Monges. Tercer pagament”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0007055).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 

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

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera va presentar en data 21 març 2022 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Casa de les Monges. III pagament” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1.000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

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

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

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

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

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

 

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

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 
Actuació:  “Casa de les monges. III pagament” 
Import crèdit:  85.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  1.217,28 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00002/2022 

* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-cinc mil euros (85.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, per a finançar l'actuació local “Obres i direcció facultativa reforma 
integral aj. (Anualitat 2022)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0007204).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
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per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va presentar en data 21 de març de 2022 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres i direcció facultativa reforma 
integral aj. (Anualitat 2022)” la qual compleix els requisits establerts, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Actuació:  “Obres i direcció facultativa reforma integral 

aj. (Anualitat 2022)”. 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  2.864,18 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00003/2022 

* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 

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

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 
per a finançar l'actuació local “Manteniment i adequació dels paviments 
asfàltics”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007821).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va presentar en data 29 març 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Manteniment i adequació dels paviments 
asfàltics” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Olesa de Montserrat 
Actuació:  “Manteniment i adequació dels paviments 

asfàltic” 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  716,05 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 00007/2022 

* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros (50.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 
per a finançar l'actuació local “Substitució gespa del camp de futbol municipal”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007822).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va presentar en data 29 de març de 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Substitució gespa del camp de futbol 
municipal” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
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ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), és competència de la Junta de Govern, 
per delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament d'Olesa de Montserrat 
Actuació:  “Substitució gespa del camp de futbol 

municipal” 
Import crèdit:  150.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,29 % 
Interessos implícits estimats  2.148,14 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00008/2022 

* d’acord amb la Resolució de 03.03.2022 (BOE. núm. 55, de 05.03.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 75.943,95 €, a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0006461).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès presentà en data 11/03/2022 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.500.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.500.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,540%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.500.000,00 euros amb una subvenció d’import de 75.943,95 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2022. 

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

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

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

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

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

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

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, és competència de la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 75.943,95 euros a 
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
11/03/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 165.051,52 €, a l'Ajuntament de Manresa, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0006094).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

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

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
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capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Manresa presentà en data 08/03/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 8.150.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Manresa. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 8.150.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,36%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
8.150.000,00 euros amb una subvenció d’import de 165.051,52 euros. 

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2022. 

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

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

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

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

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

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

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, és competència de la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 165.051,52 euros a 
l'Ajuntament de Manresa per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 08/03/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 34.692,42 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0006551).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
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capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
23 de desembre de 2021, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Rubí presentà en data 14/03/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

1.713.060,57 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Rubí. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.713.060,57 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,36 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.713.060,57 euros amb una subvenció d’import de 34.692,42 euros. 

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

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

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

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 
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3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

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

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2022. 

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

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

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

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

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

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

 

9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, és competència de la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 34.692,42 euros a 
l'Ajuntament de Rubí per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 14/03/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, acordar inadmetre a 
tràmit per extemporaneïtat les al·legacions formulades, i subsidiàriament 
resoldre desestimar les al·legacions que s’han advertit en l’aprovació del 
projecte constructiu “Reurbanització de la Travessera N-141d, entre la cruïlla 
amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer Montserrat (PK 1+450 - PK 
1+975), TTMM de Vic i de Calldetenes” (Exp. núm. 2017/11226).- 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. 31 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 11 de febrer de 2021, es va aprovar inicialment el projecte 
constructiu “Reurbanització de la Travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer 
del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer Montserrat (PK 1+450 - PK 1+975), TTMM de 
Vic i de Calldetenes”, amb l’objectiu de promocionar una mobilitat sostenible, 
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planificar el trànsit, millorar la seguretat viària, tant pel que fa de vehicles com de 
vianants, i millorar la qualitat urbana en un tram de la Travessera N141-d, entre la 
cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1+450 a 
PK 1+975) als termes municipals de Vic i Centelles, l’Oficina tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, va 
procedir a la redacció del Projecte constructiu.  
 
Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de dos milions cent 
trenta-vuit mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims 
(2.138.848,52 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (449.158,19 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 2.588.006,71 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 16 de febrer de 
2021 així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació i en el tauler d’anuncis dels 
Ajuntaments. 
 
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 31/21 dictat en 
data 11 de febrer de 2021, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, resta 
aprovat definitivament el Projecte constructiu “Reurbanització de la Travessera N-
141d,entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer 
Montserrat (PK 1+450 - PK 1+975), TTMM de Vic i de Calldetenes”, en no haver 
estat formulades reclamacions o al·legacions dins del termini d’informació pública, el 
qual va acabar el dia 31 de març 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 13 d’abril de 
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2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de data 16 d’abril de 2021 
així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació i en el tauler d’anuncis dels 
Ajuntaments. 
 
Que finalitzat el període d’informació pública interposen al·legacions extemporànies al 
respecte, i l’oficina tècnica promotora del projecte emet informe amb el següent tenor 
literal:  

 
.../... 

 
Sol·licitud 
 
L’Ajuntament de Calldetenes ha  remès les al·legacions presentades pel Club Excursionista 
de Calldetenes, en relació al projecte constructiu “Reurbanització de la travessera N-141d, 
entre la cruïlla amb el carrer de Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1+450 – 
PK 1+1975) TM de Vic i Calldetenes”. La GSIVM demana la redacció d’un informe tècnic 
concloent, al efectes de poder donar-hi resposta. 
 
Anàlisi i Proposta 
 
En Gil Erra i Gil, com a president del Club Excursionista Calldetenes i membre de la secció 
de natura Cecalldeteneseco, exposa un total de dues al·legacions que l’OTMSVL ha valorat 
tècnicament concloent el següent: 
 
1) Al·legació Primera: Es demana la plantació d’arbres de capçada mitjana i petita al llarg 
de tot el carrer Gran, inclús en el tram entre els números 18 i 64, acompanyats de llargs 
parterres amb espècies arbustives. 
 
Resposta: El projecte preveu el manteniment de l’arbrat existent i la plantació de noves 
espècies allà on és possible, i la creació de nous parterres amb arbustives. La 
ubicació/implantació d’aquests elements de verd, venen però condicionats per dos aspectes: 
 
- L’amplada lliure de pas: els nous escocells (ja siguin amb arbustives i/o amb arbrat), 

s’han situat en aquells punts on les noves voreres tenen amplada suficient per  permetre 
un itinerari accessible pels vianants, i alhora encabir nous escocells. En el cas del tram 
assenyalat entre els números 18 i 64, no hi ha espai suficient de vorera. 
 

- La plantació de més arbrat, ve també limitada pels serveis existents i de nova 
implantació en el subsol. L’existència de roca en el subsol en bona part de l’àmbit i la 
gran quantitat de serveis previstos, inhabilita gran part de l’àmbit per a que es pugui fer la 
plantació d’arbrat amb un clot amb la profunditat suficient pel bon desenvolupament de 
l’arbre. 

 
Per tant, si durant l’execució de les obres, les condicions del subsol, i/o del replanteig de les 
noves xarxes de serveis, ho permet, no hi haurà inconvenient en plantejar la implantació de 
nous escocells allà on hi hagi espai disponible.  
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
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2) Al·legació Segona: Es demana la plantació única i exclusiva d’espècies autòctones. 
 
Resposta: Seguint les recomanacions d’experts en la matèria, seguint la Guia per a la 
selecció d’espècies de verd urbà de la Diputació de Barcelona, i les indicacions de 
l’Ajuntament de Calldetenes, el projecte preveu la plantació d’espècies adaptades a les 
condicions climàtiques de Vic i Calldetenes per minimitzar els requeriments hídrics, garantir 
el seu bon desenvolupament, i intentar minimitzar les tasques de manteniment necessàries, 
així com fomentar la biodiversitat i evitar espècies invasores. 
 
Per la incertesa de en quina estació de l’any es podran realitzar les tasques de plantació i de 
la disponibilitat dels vivers en aquest moment, el projecte no concreta unes espècies si no 
que proposa una selecció de possibles espècies tant d’arbustives com d’arbrat, que es 
concretarà en el moment de l’execució d’aquestes partides d’obra, basant-se en els criteris 
tècnics abans esmentats. 
 
En el moment exacte de plantació i en base a la disponibilitat, es concretaran les espècies a 
plantar, prioritzant en la mesura del possible, les espècies autòctones que siguin 
compatibles amb la resta de paràmetres mediambientals. 
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 

.../... 
 
Sol·licitud 
 
L’Ajuntament de Calldetenes ha remès a la GSIVM

1
 les al·legacions presentades per un 

membre d’Osona en Bici, el Sr. XXX en relació al projecte constructiu “Reurbanització de la 
travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer de Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de 
Montserrat (PK 1+450 – PK 1+1975) TM de Vic i Calldetenes”. La GSIVM demana la 
redacció d’un informe tècnic concloent, al efectes de poder donar-hi resposta. 
 
Anàlisi i Proposta 
 
El Sr. XXX, com a membre d’Osona amb Bici, exposa un total de cinc al·legacions que 
l’OTMSVL

2
 ha valorat tècnicament, concloent el següent:  

 
Al·legació Primera: Es demana la incorporació d’un carril per a bicicletes i VMP

3
 en sentit 

Vic al llarga del carrer Gran, proposant una nova secció de carrer amb  una amplada de 
calçada de 3 metres, i un carril bici de 1,40m d’amplada, separat del carril de circulació de 
vehicles per unes separadors de cautxú de 0,15m, i deixant les voreres al mínim normatiu 
de 1,80m. 
 
Resposta: Respecte a la petició d’aquest carril bici i la conseqüent nova proposta de secció, 
cal fer les següents consideracions: 
 

                                                      
1
 GSIVM: Gerència Serveis Infraestructures viàries i mobilitat 

2
 OTMSVL: Oficina tècnica de Mobilitat i seguretat viària local 

3
 VPM: Vehicles de mobilitat personal 
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- La secció que proposa no és viable en tot el llarg del Carrer Gran, hi ha punts on 
l’amplada entre façanes és inferior a 8,15 m. 

 
- L’amplada de l’itinerari accessible de 1,80 m, que fixa la normativa d’accessibilitat vigent, 

és un paràmetre mínim, que no òptim. L’objectiu de la transformació del carrer Gran, és 
potenciar-lo com a eix cívic i dinamitzador d’activitats i d’intercanvi social del nucli de 
Calldetenes, i per tant cal prioritzar l’espai pel vianant. No es considera adient reduir 
l’amplada de lliure de pas de les noves voreres, per poder encabir un nou carril bici, quan 
hi ha altres alternatives per potenciar l´ús de la bicicleta en aquesta via, sense suposar 
un greuge pels vianants. 

 
- Amb l’entrada en vigor del nou reglament de circulació, les vies d’un sol carril de 

circulació en nuclis urbans, tindran limitada la seva velocitat a 30 km/h. Aquesta limitació 
de velocitat fa que sigui compatible, que els ciclistes puguin usar aquesta via, compartint 
espai amb els vehicles, sense necessitat de segregació. 

 
Per tant, no s’accepta la petició. 
 
Al·legació Segona: Es demana la instal·lació per a aparcament de bicicletes entre el carrer 
Gran i l’av. Pau Casals. 
 
Resposta: s’estudiarà en obra si és viable la seva instal·lació. 
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 
Al·legació Tercera: Es demana que se senyalitzi horitzontalment la circulació de bicicletes 
pel carril compartit amb els vehicles motoritzats. 
 
Resposta: s’estudiarà en obra la seva senyalització d’acord amb la normativa i ordenances 
al respecte. 
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 
Al·legació Quarta: Es demana que se senyalitzin horitzontalment els passos de vianants en 
el tram de plataforma única, i que tots disposin de paviment tàctil. 
 
Resposta: El projecte proposa que el tram de plataforma única, sigui de prioritat invertida, i 
per tant no caldria senyalitzar passos de vianants en aquest tram. 
 
Tot i això, durant les obres, es podrà estudiar/revisar, si en tot l’àmbit del projecte, hi ha la 
necessitat i possibilitat d’incorporar algun pas de vianants més dels previstos, si s’escau. 
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 
Al·legació Cinquena: Es demana que s’habiliti un itinerari per a vianants (de sauló) i de 
doble sentit per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (pavimentat), al sud de la 
rotonda de la N-141d, a través de l’antiga traça de la carretera de Sant Hilari Sacalm, i un 
pas per creuar la carretera N-141d cap a la pista ciclable de la trama urbana de Sant Llàtzer. 
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Resposta: Aquesta petició queda fora de l’àmbit de projecte. La delimitació de l’àmbit del 
projecte s’ha fet en consens entre les tres administracions implicades, en base a les 
prioritats municipals i a la disponibilitat dels recursos econòmics de cada una d’elles. (Un 
major àmbit d’actuació requereix d’una major inversió econòmica). 
 
Altres aspectes plantejats pel sol·licitant en el seu escrit, com la modificació per a la creació 
d’un nou enllaç a la N-141d, o la modificació del vial de sortida de la rotonda, quedarien fora 
de l’abast d’aquest projecte, i la seva inclusió, requeriria de la modificació de l’àmbit del 
projecte, amb els mateixos condicionants expressats en el paràgraf anterior respecte la 
viabilitat econòmica, tècnica i de priorització municipal. 
 
Per tant, no s’estima la petició.  
 

.../... 
 
Sol·licitud 
 
L’Ajuntament de Vic, ha donat trasllat a la Diputació de Barcelona, l’al·legació presentada 
per un membre d’Osona en Bici, el Sr. XXX, en relació al projecte constructiu 
“Reurbanització de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer de Bon Aire i la cruïlla 
amb el carrer de Montserrat (PK 1+450 – PK 1+1975) TM de Vic i Calldetenes”, així com 
l’informe emès pels seus serveis tècnics amb les seves valoracions, sobre aquesta 
al·legació,  
 
Anàlisi i Proposta 
 
El Sr. XXX, com a membre d’Osona amb Bici, exposa un total de cinc al·legacions que 
l’OTMSVL

4
 ha valorat tècnicament, concloent el següent:  

 
Al·legació Primera: Es demana la incorporació d’un carril per a bicicletes i VMP

5
 en sentit 

Vic al llarga del carrer Gran, proposant una nova secció de carrer amb una amplada de 
calçada de 3 metres, i un carril bici de 1,40m d’amplada, separat del carril de circulació de 
vehicles per unes separadors de cautxú de 0,15m, i deixant les voreres al mínim normatiu 
de 1,80m. 
 
Resposta: Respecte a la petició d’aquest carril bici i la conseqüent nova proposta de secció, 
cal fer les següents consideracions: 
 
- La secció que proposa no és viable en tot el llarg del Carrer Gran, hi ha punts on 

l’amplada entre façanes és inferior a 8,15m. 
 

- L’amplada de l’itinerari accessible de 1,80m, que fixa la normativa d’accessibilitat vigent, 
és un paràmetre mínim, que no òptim. L’objectiu de la transformació del carrer Gran, és 
potenciar-lo com a eix cívic i dinamitzador d’activitats i d’intercanvi social del nucli de 
Calldetenes, i per tant cal prioritzar l’espai pel vianant. No es considera adient reduir 
l’amplada de lliure de pas de les noves voreres, per poder encabir un nou carril bici, quan 
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hi ha altres alternatives per potenciar l´ús de la bicicleta en aquesta via, sense suposar 
un greuge pels vianants. 

 
- Amb l’entrada en vigor del nou reglament de circulació, les vies d’un sol carril de 

circulació en nuclis urbans, tindran limitada la seva velocitat a 30km/h. Aquesta limitació 
de velocitat fa que sigui compatible, que els ciclistes puguin usar aquesta via, compartint 
espai amb els vehicles, sense necessitat de segregació. 

 
Per tant, no s’accepta la petició. 
 
Al·legació Segona: Es demana la instal·lació per a aparcament de bicicletes entre el carrer 
Gran i l’av. Pau Casals. 
 
Resposta: s’estudiarà en obra si és viable la seva instal·lació.  
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 
Al·legació Tercera: Es demana que se senyalitzi horitzontalment la circulació de bicicletes 
pel carril compartit amb els vehicles motoritzats. 
 
Resposta: s’estudiarà en obra la seva senyalització d’acord amb la normativa i ordenances 
al respecte.  
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 
Al·legació Quarta: Es demana que se senyalitzin horitzontalment els passos de vianants en 
el tram de plataforma única, i que tots disposin de paviment tàctil. 
 
Resposta: El projecte proposa que el tram de plataforma única, sigui de prioritat invertida, i 
per tant no caldria senyalitzar passos de vianants en aquest tram. 
 
Tot i això, durant les obres, es podrà estudiar/revisar, si en tot l’àmbit del projecte, hi ha la 
necessitat i possibilitat d’incorporar algun pas de vianants més dels previstos, si s’escau.  
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 
Al·legació Cinquena: Es demana que s’habiliti un itinerari per a vianants (de sauló) i de 
doble sentit per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (pavimentat), al sud de la 
rotonda de la N-141d, a través de l’antiga traça de la carretera de Sant Hilari Sacalm, i un 
pas per creuar la carretera N-141d cap a la pista ciclable de la trama urbana de Sant Llàtzer. 
 
Resposta: Aquesta petició queda fora de l’àmbit de projecte. La delimitació de l’àmbit del 
projecte s’ha fet en consens entre les tres administracions implicades, en base a les 
prioritats municipals i a la disponibilitat dels recursos econòmics de cada una d’elles. (Un 
major àmbit d’actuació requereix d’una major inversió econòmica). 
 
Tot i això, tal i com posa es posa de manifest en l’informe emès pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Vic, pel trasllat de l’al·legació rebuda, (i que s’adjunta com a annex a aquest 
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informe), aquesta connexió es podria atendre en un nou projecte, que hauria de promoure 
l’Ajuntament de Vic. 
 
Altres aspectes plantejats pel sol·licitant en el seu escrit, com la modificació per a la creació 
d’un nou enllaç a la N-141d, o la modificació del vial de sortida de la rotonda, quedarien fora 
de l’abast d’aquest projecte, i la seva inclusió, requeriria de la modificació de l’àmbit del 
projecte, amb els mateixos condicionants expressats en el paràgraf anterior respecte la 
viabilitat econòmica, tècnica i de priorització municipal. 
 
Com en el punt anterior, segons consta a l’informe emès pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Vic, aquest té previstes ja algunes actuacions puntuals per a la millora de la 
connectivitat en bicicleta dins el seu terme municipal. Les possibles actuacions dins el terme 
municipal de Calldetenes, haurien d’estar promogudes per aquest ens. 
 
Per tant, no s’estima la petició.  
 

.../... 
 

Sol·licitud 
 
L’Ajuntament de Calldetenes ha remès a la GSIVM

6
 les al·legacions presentades pel grup 

municipal Calldetenes Present i Futur-ERC, en relació amb el projecte constructiu 
“Reurbanització de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer de Bon Aire i la cruïlla 
amb el carrer de Montserrat (PK 1+450 – PK 1+1975) TM de Vic i Calldetenes”. La GSIVM 
demana la redacció d’un informe tècnic concloent, al efectes de poder donar-hi resposta. 
 
Anàlisi i Proposta 
 
El Grup municipal Calldetenes Present i Futur-ERC, exposa un total de set al·legacions que 
l’OTMSVL

7
 ha valorat tècnicament, concloent el següent:  

 
3) Al·legació Primera: Es demana que es mantingui el doble sentit de circulació en el tram 
del carrer Gran fins la cruïlla amb el carrer Verge de la Mercè. 
 
Resposta: l’amplada disponible entre façanes en aquest tram del carrer Gran (N-141d), no 
permet encabir dos carrils de circulació i voreres en ambdós costats amb les amplades 
normatives d’accessibilitat.  
 
L’amplada disponible entre façanes varia entre els 7,94  i els 8,60m aproximadament (tot i 
que hi ha algun punt on s’arriba als 9,15m), i l’amplada mínima que es requeriria per tenir 
dos carrils de circulació i voreres accessibles a cada marge seria de 9,60m. 
 
Per tant, no s’accepta la petició. 
 
4) Al·legació Segona: Es demana el canvi de sentit de circulació del carrer Verge de la 
Mercè. 

                                                      
6
 GSIVM: Gerència Serveis Infraestructures viàries i mobilitat 

7
 OTMSVL: Oficina tècnica de Mobilitat i seguretat viària local 
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Resposta: la definició del sentit de circulació del carrer Verge de la Mercè va ser consensuat 
durant la redacció del projecte amb l’Ajuntament de Calldetenes, en base a la reordenació 
de la mobilitat del centre del municipi. El canvi de sentit que sol·licita el grup municipal 
Calldetenes Present i Futur-ERC, seria compatible amb la proposta de projecte, tot i que 
tècnicament es considera més adient mantenir el sentit previst inicialment en projecte, 
perquè ajuda a la pacificació del carrer Gran. Tot i això, abans de l’inici de les obres, es pot 
valorar aquesta possibilitat si l’Ajuntament de Calldetenes hi està d’acord. 
 
Aquesta possibilitat però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 
5) Al·legació Tercera: Es demana habilitar zones de càrrega i descàrrega. 
 
Resposta: el projecte ja preveu zones de càrrega i descàrrega en el carrer Verge de la 
Mercè. Tot i això si des de l’ens municipal es considera que s’han d’ampliar i/o reubicar, es 
poden estudiar altres possibilitats abans de l’inici de les obres o durant el transcurs 
d’aquestes. 
 
Això però, no implica la modificació del projecte aprovat ja definitivament. 
 
6) Al·legació Quarta:  Es demana la construcció d’una rotonda a la cruïlla amb el carrer de 
Montserrat. 
 
Resposta: en data 31 de juliol de 2018, la GSIVM va fer traslladar a l’Ajuntament de 
Calldetenes l’informe redactat des de la OTMSVL, (amb codi intern 4014IF03), on es donava 
resposta tècnica,  a alguns dels aspectes que s’havien plantejat en el procés participatiu que 
va dur a terme l’Ajuntament de Calldetenes, un dels quals era la construcció d’una rotonda a 
la cruïlla entre el carrer Gran i el carrer de Montserrat. Aquella sol·licitud de rotonda 
coincideix amb l’al·legació quarta que exposa el grup municipal Calldetenes Present i Futur-
ERC. 
 
A continuació es descriuen de nou, els principals aspectes tècnics pels quals es va 
desestimar la construcció d’una rotonda en aquest punt: 
 

 Un dels objectius principals del projecte és potenciar el carrer Gran com un eix comercial 
i social, per tant, s’hauria d’afavorir l’accés i prioritat dels ciutadans cap a aquest punt. 
Una rotonda, allarga els recorreguts dels vianants i els hi dificulta el creuament de la via 
respecte una cruïlla convencional. 
 

 La proposta de transformació del carrer Gran, plantejava transformar en sentit únic el 
tram entre la cruïlla amb el carrer de Bellmunt i la cruïlla amb l’avinguda Pau Casals - 
carrer de Montserrat. D’aquesta manera l’avinguda Pau Casals es converteix en la via 
principal pels vehicles i per tant, ha de tenir prioritat a la intersecció.  

 

 La construcció d’una rotonda implica una major ocupació de sòl.  
 

 Per aconseguir el sòl necessari per a encaixar la rotonda, calia afectar a part d’una finca 
urbana de titularitat privada (la situada a la cantonada de la cruïlla de l’avinguda Pau 
Casals amb el carrer de Girona). 
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 La solució de rotonda és econòmicament més cara. 
 
En l’informe citat, també es donava resposta a alguns dels dubtes i/o observacions 
exposades pels ciutadans en el procés de participació ciutadana en relació a la possibilitat 
de preveure una rotonda i/o sobre la mobilitat de la cruïlla. Es transcriuen a continuació els 
dubtes plantejats pels ciutadans i la resposta tècnica que es va donar, ja que alguns d’ells 
justifiquen el perquè no s’ha plantejat l’opció de rotonda per resoldre la mobilitat d’aquest 
punt del municipi:  
 

> Petició ciutadana: “Execució de rotonda per mantenir i millorar l'accés a les bosses 
d'aparcament de la plaça Onze de Setembre” 
 
Resposta tècnica: “La solució en “T” continuaria permetent l’accés a la bossa d’aparcament, 
al permetre el gir a l’esquerre a l’entorn pacificat de la cruïlla elevada”. 
 

> Petició ciutadana: “Execució de rotonda per a que els cotxes pugin realitzar un canvi de 
sentit.” 
 
Resposta tècnica El canvi de sentit dels vehicles es pot fer igualment, al voltant dels carrers 
adjacents a la cruïlla (carrer de Girona i Joan Maragall) o en la rotonda situada a la cruïlla de 
l’avinguda Pau Casals amb el carrer de Barcelona, que està situada a menys de 200 metres 
respecte la cruïlla objecte d’estudi. 
 
> Petició ciutadana: “Execució de rotonda per reduir velocitat cotxes.” 
 
Resposta tècnica: L’execució d’una cruïlla elevada es considera un element de pacificació 
de trànsit tant eficient com la rotonda. 
 
Per tant, tècnicament no es considera adient la construcció d’una rotonda en aquesta cruïlla, 
i no s’accepta la petició. 
 
7) Al·legació Cinquena: Mantenir el doble sentit de circulació al carrer Girona. 
 
Resposta: La proposta de deixar d’un el primer tram del carrer Girona en un únic sentit de 
circulació, eliminava possibles punts de conflicte en la cruïlla amb el carrer Montserrat – av. 
Pau Casals, al reduir el nombre de girs possibles, i simplificant la lectura de la cruïlla pel 
conductor. 
 
El deixar el carrer Girona amb un únic sentit de circulació en aquest primer tram no 
perjudica a la mobilitat en vehicle ja que hi ha itineraris alternatius en paral·lel a aquesta via. 
 
Un dels objectius del projecte és la pacificació del centre del municipi de Calldetenes i 
fomentar una mobilitat més sostenible i segura. Deixar el carrer Girona amb un únic sentit 
de circulació (això suposa reduir el nombre de vehicles que circulen per ell), permet crear un 
eix pacificat carrer Gran – Carrer Girona, fins a les escoles, obrint així la possibilitat 
d’establir aquest itinerari com un camí escolar. (L’Ajuntament de Calldetenes va expressar 
durant la redacció del projecte, la intenció d’anar treballant sobre els camins escolars del 
municipi). 
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Per tant no s’estima la petició. 
 
8) Al·legació Sisena: Millorar la senyalització i mesures de seguretat per reduir la velocitat 
dels vehicles al carrer Jaume Balmes. 
 
Resposta: El carrer Jaume Balmes queda fora de l’àmbit del projecte. Al ser un carrer de 
titularitat municipal, queda a potestat de l’Ajuntament de Calldetenes, establir i/o implantar 
les mesures de reducció de velocitat i/o millora de la senyalització que estimi adients. 
 
9) Al·legació Setena: “Compromís per escrit de que l’Ajuntament de Vic no podrà 
modificar mai “in aeternum” la circulació en els dos sentits de la carretera entre el carrer de 
Bellmunt i la rotonda de la variant”. 
 
Resposta: Aquesta petició queda fora de l’àmbit competencial de la Diputació, i en tot cas, 
se li hauria de traslladar a l’Ajuntament de Vic. 
 

.../... 
 

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 38.2 ROAS aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny, resta aprovat definitivament el Projecte constructiu en no haver estat formulades 
reclamacions o al·legacions dins del termini d’informació pública.  
 
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.  
 
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, i 51 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, 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. 
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Que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern en l’exercici 
de les competències delegades pel Ple i per la presidència, en relació a l'apartat 3.1.d) 
de la Refosa 1/2022, 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.1388/22, de data 14 de febrer de 2022, i publicat al BOPB de data 16 
de febrer 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 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 l’extemporaneïtat i inadmetre a tràmit les al·legacions que han 
estat formulades en l’aprovació del projecte constructiu “Reurbanització de la 
Travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el 
carrer Montserrat (PK 1+450 - PK 1+975), TTMM de Vic i de Calldetenes”. 
  
Segon. DESESTIMAR subsidiàriament les al·legacions que s’han formalitzat en 
l’aprovació del projecte constructiu de referència, d’acord amb la fonamentació que 
figura a la part expositiva dels acords. 
 
Tercer. NOTIFICAR el contingut dels acords als interessats.  
 
Quart. EFECTUAR exposició pública del acords adoptats per un període de 30 dies al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament corresponent, 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.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil de la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en règim de concurrència 
competitiva, del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005243).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 

https://seuelectronica.diba.cat/
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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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

objecte d’aquest dictamen, s’han elaborat els informes d’instrucció, que s’han 
incorporat a l’expedient i que contenen l’explicació de la forma objectiva de com 
s’han ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la 
mateixa instrucció, específicament, els següents: 

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

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

5. En data 9 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim 
de la convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar els esmentats 
informes, tal com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 
 

6. Posteriorment es detecta una errada material en l’Informe d’instrucció del recurs 
Plans d’Autoprotecció (PAU) i protocols, atès que la sol·licitud de l’Ajuntament de 
Sant Joan de Vilatorrada amb núm. de PMT 202210020041 s’ha inclòs en l’annex II 
de Sol·licituds desestimades per menor valoració i/o manca de recursos quan 
s’havia d’incloure en un annex III Sol·licituds de les quals l’ens local ha desistit, 
expressament o tàcitament. L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va presentar 
tres sol·licituds al recurs superant el nombre màxim de dues sol·licituds per ens. No 
obstant, l’Ajuntament va renunciar en data 16 de febrer de 2022 a la sol·licitud 
referenciada amb núm. de PMT 202210020041.  
 

7. En data 16 de març de 2022 s’emet informe complementari de rectificació d’error 
material traslladant la referència de la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada de l’Annex II Sol·licituds desestimades per menor valoració i/o manca de 
recursos a l’Annex III Sol·licituds de les quals l’ens local ha desistit, expressament o 
tàcitament. 
 

8. En data 23 de març de 2022 es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, per tal de validar l’esmentat informe, tal com 
consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir 
a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 
 

Fonaments de dret 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, aprovada 
per decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. CONCEDIR els recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes 
i informes per a la realització de les actuacions 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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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 

Recurs: Plans i programes de verificació d'activitats comunicades 
Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació  
total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 
Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades 
202210010978 22/Y/320529 60,00 3,14 10 73,14 605,00 € 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall 

P0810700E 
Confecció del Pla de 
verificació d'activitats 

comunicades 
202210004158 22/Y/320530 60,00 5,75 0 65,75 484,00 € 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B Pla verificació activitats 202210009183 22/Y/320531 60,00 0,37 3 63,37 484,00 € 

Ajuntament de Vilada P0830000F 
Plans i programes de 
verificació d'activitats 
comunicades a Vilada 

202210024300 22/Y/320532 60,00 0,36 3 63,36 484,00 € 

Ajuntament de Sallent P0819000A 
Verificació d'activitats 

comunicades 
202210024605 22/Y/320533 60,00 3,26 0 63,26 605,00 € 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 
Verificació d'activitats 

comunicades 
202210022424 22/Y/320534 60,00 2,89 0 62,89 605,00 € 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 
Redacció Pla d'inspecció 

d'activitats 2023-2027 
202210015636 22/Y/320539 60,00 1,35 0 61,35 484,00 € 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 
Plans d'inspecció i 

programes de verificació 
d'activitats comunicades 

202210023322 22/Y/320540 60,00 1,29 0 61,29 484,00 € 

Ajuntament de Torrelles 
de Foix 

P0828800C 
Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades 
202210007868 22/Y/320541 60,00 0,59 0 60,59 484,00 € 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació  
total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 
Elaboració del programa de 

verificació d'activitats 
comunicades 

202210005849 22/Y/320542 60,00 0 0 60,00 484,00 € 

Ajuntament del Papiol P0815700J 
Pla de verificació d'activitats 

2022 
202210017817 22/Y/320543 60,00 0 0 60,00 605,00 € 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 
Pla de verificació d'activitats 

d'Òdena 
202210022482 22/Y/320544 60,00 0 0 60,00 484,00 € 

Ajuntament d'Orís P0814900G 
Pla i programa de verificació 

d'activitats d'Orís 
202210016651 22/Y/320545 60,00 0 0 60,00 484,00 € 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 
Pla de verificació d'activitats 

Caldes de Montbui 
202210018488 22/Y/320546 30,00 9,72 5 44,72 847,00 € 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

P0815800H 
Redacció de pla d'inspecció 

i programa de verificació 
d'activitats comunicades 

202210012948 22/Y/320547 30,00 7,36 7 44,36 484,00 € 

Ajuntament de Vilassar 
de Mar 

P0821700B 
Elaboració pla de verificació 

d'activitats comunicades 
202210017602 22/Y/320548 15,00 8,1 10 33,10 847,00 € 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

P0817100A 
Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades 
202210024524 22/Y/320549 15,00 9,71 7 31,71 484,00 € 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades 
202210015040 22/Y/320550 15,00 4,24 3 22,24 605,00 € 

 
Criteri 1: Nombre d’habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població 
Criteri 2: Situació socioeconòmica del municipi (nombre d’activitats i recursos tècnics) 
Criteri 3: Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària o tècnica 
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Recurs: Cens d’activitats 
Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació  
total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 
La depuració i actualització 

del cens d'activitats del 
municipi d'Òdena GIA 

202210020692 22/Y/320551 60,00 2,44 5 67,44 10.140,20 

 
Criteri 1: Nombre d’habitants de l‘ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
Criteri 2: Situació socioeconòmica del municipi (nombre d’activitats) 
Criteri 3: Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària o tècnica 

 
Recurs: Plans de protecció civil municipals – DUPROCIM 

 
REDACCIÓ DUPROCIM 
 

Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de Borredà P0802400B Redacció del DUPROCIM 202210013417 22/Y/320552 42 40 8 90 4.622,20 

Ajuntament de Vilassar 
de Dalt 

P0821300A Redacció del DUPROCIM 202210020024 22/Y/320553 40 40 10 90 7.163,20 

Ajuntament de Capolat P0804400J Redacció del DUPROCIM 202210014235 22/Y/320554 40 40 8 88 3.654,20 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A Redacció del DUPROCIM 202210009950 22/Y/320555 40 40 5 85 5.832,20 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 
P0805900H Redacció del DUPROCIM 202210013358 22/Y/320556 40 40 5 85 3.775,20 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Redacció del DUPROCIM 202210016156 22/Y/320557 45 30 10 85 8.179,60 

Ajuntament de 
Vallcebre 

P0829300C Redacció del DUPROCIM 202210017802 22/Y/320558 40 40 5 85 3.726,80 

Ajuntament dels Prats 
de Rei 

P0816900E Redacció del DUPROCIM 202210021245 22/Y/320559 40 40 5 85 4.743,20 

Ajuntament de Premià 
de Dalt 

P0823000E Redacció del DUPROCIM 202210013936 22/Y/320560 42 30 8 80 8.712,00 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A Redacció del DUPROCIM 202210014166 22/Y/320561 40 40 0 80 4.985,20 

Ajuntament de Montgat P0812500G Redacció del DUPROCIM 202210019503 22/Y/320562 40 30 10 80 8.082,80 

Ajuntament de Pujalt P0817500B Redacció del DUPROCIM 202210021490 22/Y/320563 40 40 0 80 4.719,00 

 
IMPLANTACIÓ DUPROCIM 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202210011802 22/Y/320564 32 40 5 77 2.468,40 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202210013933 22/Y/320565 32 40 5 77 2.541,00 

Ajuntament de Subirats P0827300E 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202210018166 22/Y/320566 32 40 5 77 2.541,00 

Ajuntament d'Avinyonet 
del Penedès 

P0801300E 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202210019336 22/Y/320567 32 40 5 77 2.553,10 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Suport a la implantació del 
DUPROCIM durant un any 

202210022169 22/Y/320568 32 40 5 77 2.686,20 

 
Criteri 1: Grau de vulnerabilitat del municipi 
Criteri 2: Nombre d’habitants de l’ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
Criteri 3: Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària 

 
Recurs: Plans d’Autoprotecció (PAU) i protocols 

 
Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
total 

Aportació estimada 
Diputació (TOTAL 

EUR) 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
PAU Pavelló Esportiu Salvador 
Boada 

202210014881 22/Y/320569 60 25 85 3.037,10 € 

Ajuntament de Balenyà P0801700F PAU Pavelló Municipal d'Esports 202210019107 22/Y/320570 40 40 80 3.097,60 € 

Ajuntament de Moià P0813700B 
PAU Actes exteriors i Correfoc 
Festa Major 

202210023794 22/Y/320571 40 40 80 3.097,60 € 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F PAU Pavelló Esportiu Municipal 202210022136 22/Y/320572 40 40 80 2.976,60 € 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles 

P0825600J PAU Pavelló Municipal 202210021459 22/Y/320573 40 40 80 3.006,85 € 

Ajuntament de Tona P0828300D PAU Pavelló Municipal d'Esports 202210009112 22/Y/320574 30 40 70 3.097,60 € 

Ajuntament de Vic P0829900J PAU Mercat Medieval 202210023179 22/Y/320575 60 10 70 4.598,00 € 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
total 

Aportació estimada 
Diputació (TOTAL 

EUR) 

Ajuntament d'Abrera P0800100J PAU Mercat Municipal 202210018016 22/Y/320576 40 25 65 3.025,00 € 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H PAU Pavelló Tagamanent 202210023409 22/Y/320577 40 25 65 3.025,00 € 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G PAU Textil Rase 202210012526 22/Y/320578 40 25 65 3.037,10 € 

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

P0807100C PAU Pavelló Poliesportiu 202210021643 22/Y/320579 40 25 65 3.000,80 € 

Ajuntament del Masnou P0811700D PAU Actes de foc i correfoc 202210015889 22/Y/320580 40 25 65 3.000,80 € 

 
Criteri 1: Grau de vulnerabilitat dels usuaris, capacitat de l’establiment o activitat i ubicació 
Criteri 2: Nombre d’habitants de l’ens, amb preferència pels que tinguin menys població 

 
b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Recurs: Cens d’activitats 

 Imports IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Cost 
TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Aportació 
Ens local 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

P0810700E 

Confecció del 
cens d'activitats 
econòmiques al 

municipi de 
Lliçà de Vall 

202210004156 22/Y/320581 60,00 6,36 0 66,36 23.777,73 21.399,96 2.377,77 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 
Depuració i 

actualització del 
cens d'activitats 

202210018569 22/Y/320582 40,00 15,65 10 65,65 56.462,50 45.170,00 11.292,50 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

Total 

Cost 
TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Aportació 
Ens local 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A 
Cens 

d'activitats 
202210020118 22/Y/320583 40,00 15,61 10 65,61 55.133,23 44.106,58 11.026,65 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H 

Actualització 
Cens 

d'Activitats 
202210012959 22/Y/320584 50,00 10,41 5 65,41 38.458,33 34.612,50 3.845,83 

 
 
Criteri 1: Nombre d’habitants de l‘ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
Criteri 2: Situació socioeconòmica del municipi (nombre d’activitats) 
Criteri 3: Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària o tècnica 
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim de quinze dies comptat a partir 
de la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs. Tot això justificat perquè l’ens és coneixedor que existeix 
cofinançament en el moment de la sol·licitud. L’acceptació comporta la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
Transcorregut el termini d’acceptació, s’ha de requerir la presentació de l’acceptació 
pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de 
rebre la notificació electrònica per a presentar-la. Transcorregut el termini de 
requeriment sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni esmenat els defectes 
requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar 
l’aprovació de la corresponent renúncia. 
 
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, dintre dels 3 

mesos següents des de la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. No es tindran en compte en el còmput del termini d’execució de les assistències els 
períodes següents: 

 

 El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al 
desenvolupament del treball i la seva aportació. 

 El que transcorri entre la data en què la GSHUA requereixi l’ens destinatari 
perquè efectuï un tràmit necessari per al desenvolupament dels treballs i el 
moment en què l’ens comuniqui a la GSHUA que el tràmit s’ha dut a terme. 

 El que transcorri entre el requeriment a l’ens destinatari perquè emeti un informe 
i la data en què la GSHUA el rebi. 

 El que transcorri durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per 
part de l’ens local destinatari del treball. 
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La suspensió no podrà ser superior a sis mesos i es comunicarà a l’ens destinatari. 
 
6. En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 

l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard o 
per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos 
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si 
persisteixen els endarreriments esmentats quinze dies més, comptadors des de 
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir 
a la revocació del recurs.  

 
Cinquè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 

A. Censos d’activitats 
 

 Definició i abast dels treballs  
 
El cens d’activitats identifica les instal·lacions i els establiments existents en un terme 
municipal on es realitzen activitats. Així mateix, recull la informació tècnica i 
administrativa següent: dades generals; legalització i controls; classificació i tècniques. A 
més, s’inclou una fotografia de les activitats i les llicències, comunicacions i declaracions 
responsables vigents de les activitats existents. 
 
Aquesta informació es recull mitjançant la base de dades de l’aplicació Gestor 
d’Informació d’Activitats (GIA). 

 

 Metodologia de treball 
 

La metodologia prevista per a realitzar el treball del cens d’activitats és la que 
s’assenyala tot seguit: 
 
Recerca d’informació als expedients d’activitats de l’Ajuntament, tant en paper com 
digitals. Es revisaran els expedients més recents i fins l’any 1999. 
 
Treball de camp que consistirà a comprovar l’existència de les activitats incloses a la 
base de dades. Alhora, s’afegiran totes aquelles activitats que es vegin i que no tinguin 
expedient relacionat. 
 
Base de dades definitiva 
L’equip redactor elaborarà la base de dades definitiva un cop l’Ajuntament i la GSHUA 
l’hagin revisat. 
 
Seguiment tècnic 
Es farà una reunió a l’inici dels treballs per explicar la metodologia de treball. 
 
Les comunicacions de la GSHUA amb l’Ajuntament es faran per correu electrònic 
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Publicació de dades del cens d’activitats 
Una vegada finalitzats els treballs, el cens d’activitats es publicarà al SITMUN (sistema 
d’informació territorial municipal de la Diputació de Barcelona, amb una part restringida i 
una part pública), al portal de dades obertes de la Diputació i a l’IDE Barcelona. Això 
sense perjudici dels retards que es produeixin per necessitats d’adaptacions normatives 
o tècniques.  
 
Les dades que apareixeran en els sistemes oberts al públic seran les referides a les 
activitats com ara el nom comercial i l’emplaçament. No es publicaran les dades dels 
expedients administratius ni les dades protegides per la normativa de dades de caràcter 
personal.  
 
Aquestes dades s’actualitzen automàticament mitjançant l’actualització de les dades del 
GIA. L’Ajuntament és el responsable de mantenir el GIA actualitzat. 
 

 Compromisos de les parts  
 
De la Diputació de Barcelona: 

 

 La GSHUA designarà un interlocutor tècnic que haurà de coordinar, supervisar i 
gestionar el treball objecte de la present assistència. 

 
De l’ens local:  

 

 Designar un responsable polític i un responsable tècnic per tal de coordinar 
l’assistència amb la GSHUA així com també fer d'intermediari amb relació a d'altres 
administracions o entitats de les quals es pugui requerir informació i que assisteixi a 
les reunions amb la GSHUA. 

 

 Facilitar a la GSHUA les llistes i bases de dades d’activitats de què disposi. 
 

 Facilitar als tècnics redactors accés als expedients d’activitats tant si són en format 
paper com si són en format digital. 

 

 Facilitar als tècnics redactors un espai amb connexió a internet 
 

 Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
 

 En cas que calgui recuperar algun expedient d’activitats anterior a l’any 1999, un cop 
s’informi el responsable tècnic de quina és l’activitat de la qual cal localitzar 
l’expedient, facilitar l’expedient a l’equip redactor en el termini que s’acordi. 

 

 Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc. 
relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir en 
la tramitació o en el contingut dels treballs. 
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B. Plans i programes de verificació d’activitats comunicades 
 

 Definició i abast dels treballs  
 
S’elaborarà el Pla de verificació de les activitats subjectes als règim de comunicació o 
declaració responsable i el programa del primer any d’aplicació del Pla. 
S’acordarà amb l’Ajuntament quines activitats s’exclouen del Pla. 
 

 Metodologia de treball 
 
Abans d’iniciar els treballs del Pla, la GSHUA convocarà una reunió amb l’adjudicatari i 
els tècnics municipals encarregats de la gestió de les activitats. En aquesta reunió 
s’haurà de determinar el següent: 
 

 Si l’Ajuntament vol establir algun criteri de priorització específic com ara ubicació 
en un determinat emplaçament, antiguitat del títol habilitant, etc. 

 Durada del pla. 
 Si les inspeccions es duran a terme amb recursos propis o mitjançant una entitat 

col·laboradora de l’Administració. 
 Recursos de què disposa l’Ajuntament per fer les inspeccions. 
 Nombre d’establiments que es podran inspeccionar en un any. 

 
Finalment, es redactarà el Pla i el Programa seguint el model de la Guia per a 
l’elaboració de plans de verificació d’activitats comunicades publicada per la GSHUA que 
es pot consultar a l’enllaç següent:  
https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/guia-per-a-l-elaboracio-de-plans-de-verificacio-d-
activitats-comunicades_57289 
 

 Compromisos de les parts 
 
De la Diputació de Barcelona: 
 

 La Diputació designarà un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà 
amb l’interlocutor de l’Ajuntament  

 Convocar les reunions de seguiment. 

 Mantenir informat l’Ajuntament sobre l’estat dels treballs. 
 
De l’ens local: 

 

 L’Ajuntament designarà un interlocutor. 

 Facilitar a la Diputació la informació necessària per redactar el Pla i el Programa. 

 Assistir a les reunions i aportar la informació que sigui necessària. 

 Validar els treballs quan així ho sol·liciti la Diputació. 
 

Les comunicacions de tràmit entre l’Ajuntament i la GSHUA es realitzaran per correu 
electrònic. 

 
 
 

https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/guia-per-a-l-elaboracio-de-plans-de-verificacio-d-activitats-comunicades_57289
https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/guia-per-a-l-elaboracio-de-plans-de-verificacio-d-activitats-comunicades_57289
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C. Plans de protecció civil municipals-DUPROCIM 
 

1. Contingut de l’actuació de REDACCIÓ DEL DUPROCIM  
 

 Definició i abast del treball 
 
L’objecte de l’assistència és la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre. 

 

 Metodologia de treball 
 
La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit: 
- Reunions tècniques i treball de camp  
- Recollida d'informació disponible per part de l'ajuntament.  
- Redacció DUPROCIM provisional 
- Redacció DUPROCIM definitiu 
- Lliurament del DUPROCIM 

 

 Documentació que es lliurarà 
 
La documentació DUPROCIM es lliurarà en format electrònic (signat electrònicament per 
tècnic competent). 

 
2. Contingut de l’actuació SUPORT A LA IMPLANTACIÓ DEL DUPROCIM DURANT 

UN ANY 
 

 Definició i abast del treball 
 

L’objecte de l’assistència contempla les accions determinades en l’apartat 1.4 Programa i 
procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització del document 
1 del Duprocim homologat durant 1 any. 
 
En general, l’objectiu de la implantació comprèn: 
 
- Valorar l’operativitat municipal del Duprocim 
- Valorar la possible resposta del municipi en cas d’emergència. 
- Valorar la coordinació entre CECAT i l’Ajuntament (CRA, CECOPAL, etc.) 
- Valorar la informació que es dona a la població  
- Detectar possibles mancances i proposar accions de millora en l’operativa municipal 

prevista en el Duprocim. 
 

 Metodologia del treball 
 
La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit: 
 
- Planificació calendari de reunions amb el Comitè d’emergències. 
- Planificació/Programa de formació, informació i divulgació.  
- Planificació/Programa d’exercicis i simulacres. 
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 Compromisos de les parts 
 

De la Diputació de Barcelona: 
 

1. Designar un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà amb 
l’interlocutor de l’Ajuntament. 

2. Actuar d’interlocutor de l’Ajuntament davant les administracions que intervenen en els 
procediments, previ acord amb aquest sobre les qüestions a tractar i sense perjudici 
que representants de l’Ajuntament assisteixin a les reunions i entrevistes que es 
puguin concertar. La Diputació informarà l’Ajuntament de totes les actuacions que es 
portin a terme davant les altres administracions. 

3. La cartografia del DUPROCIM es realitzarà en el SITMUN (sistema d’informació 
territorial municipal de la Diputació de Barcelona, amb una part restringida i una part 
pública). Les dades que apareixeran en els sistemes oberts al públic seran 
d’informació al públic amb relació a les emergències i, en cap cas, seran dades 
protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

4. Posar a disposició de l’Ajuntament una eina de gestió de les emergències, per a 
l’actualització del DUPROCIM i per a la realització de simulacres, PCOM (Protecció 
Civil Operativa Municipal) 

 
De l’ens local:  
 
1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic per tal de coordinar 

l’assistència amb la GSHUA, així com també per mitjançar amb d’altres 
administracions o entitats de les quals es pugui requerir informació, i que assisteixi a 
les reunions periòdiques amb la GSHUA.  

2. Facilitar a la GSHUA la informació de què disposi l’Ajuntament que consistirà, de 
forma general en: dades generals, dades de planejament, dades de protecció civil, 
plans de protecció civil municipal, informació sobre incidents ocorreguts,... i, 
cartografia municipal. Aquesta documentació s’enviarà al més aviat possible i, com a 
màxim, dins el termini de 10 dies des que es notifiqui la resolució d’aprovació de 
l’assistència. 

3. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
4. Validar el DUPROCIM o implantació d’aquest. 
5. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc. 

relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir en 
la tramitació o en el contingut dels treballs. 

6. Mantenir el DUPROCIM actualitzat. Un cop finalitzat el DUPROCIM el municipi haurà 
d’actualitzar la cartografia (elements vulnerables, recursos, etc.) en el Sitmun i la 
informació de fitxes d’actuació per risc i per actuant, l’organigrama d’emergència amb 
contactes, etc. en el PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) com a eina per a la 
gestió de les emergències. 

 

D. Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
 

 Definició i abast del treball 
 

 L’objecte de l’assistència és la redacció del Pla d’autoprotecció (PAU) segons 
regula el Decret 30/2015, signat electrònicament per tècnic acreditat i 
homologable.  
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 Metodologia de treball 
 

La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit: 
 

- Reunions tècniques i treball de camp 

- Recollida d'informació disponible per part de l'Ajuntament.  

- Redacció PAU provisional 

- Redacció PAU definitiu 
 

 Contingut 

 
D’acord amb l’annex II del Decret 30/2015 que marca els continguts mínims del PAU. 

 

 Documentació que es lliurarà 

 
La documentació generada del PAU es lliurarà en format electrònic (signat 
electrònicament per tècnic acreditat en la redacció de PAUs del nivell adequat a 
l’encàrrec i preparat per a la seva incorporació al registre corresponent). 

 
 Compromisos de les parts 

 
De la Diputació de Barcelona: 

 
1. Designar un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà amb 

l’interlocutor de l’Ajuntament. 
 

2. Actuar d’interlocutora de l’Ajuntament davant les administracions que intervenen en 
els procediments, previ acord amb aquest sobre les qüestions a tractar i sense 
perjudici que representants de l’Ajuntament assisteixin a les reunions i entrevistes que 
es puguin concertar. La Diputació haurà d’informar l’Ajuntament de totes les 
actuacions que es portin a terme davant les altres administracions. 

 
De l’ens local: 

 
1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic, per tal de coordinar 

l’assistència amb la GSHUA així com també per mitjançar amb d’altres 
administracions o entitats de les quals es pugui requerir informació, i que assisteixi a 
les reunions periòdiques amb la GSHUA. 

 
2. Facilitar a la GSHUA la informació de què disposi l’Ajuntament sobre l’activitat o 

establiment que consistirà, de forma general en: llicència d’activitat o acord 
d’aprovació del projecte, projecte d’obres, projecte d’activitats de la infraestructura o 
equipament o memòria ambiental, joc de plànols de la instal·lació en CAD o PDF, 
informació de la instal·lació contra incendis i sobre el seu manteniment, informació 
sobre plans de protecció civil municipal, si se’n disposa, etc. Aquesta documentació 
s’enviarà al més aviat possible i, com a màxim, dins el termini de 10 dies des que es 
notifiqui la resolució d’aprovació de l’assistència. 

 
3. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
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4. Validar el PAU. 
 

5. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc. 
relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir en 
la tramitació o en el contingut dels treballs. 

 
Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el que disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, 
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades” es comunica 
que la informació general relativa a l’article 28 de l’esmentat reglament, i d’acord amb 
l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, a l’encarregat del tractament i al contracte de 
protecció de les dades que es derivin del contingut del present contracte, es troba a 
disposició de l’Ajuntament en l’enllaç següent: https://www.diba.cat/web/hua/clausula-
general-tractament-proteccio-de-dades. 

 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 
publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la 
Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

 
Sisè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat.  
 
Setè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han 

d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti 
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de 
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que es 
correspon al percentatge assumit per l’ens.  

2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada 
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en 
el termini d’un mes. 

3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present dictamen. 

4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge 
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb 
altres ajuts que l’ens rebi de la Diputació de Barcelona. 

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor valoració i/o manca de recursos: 
 
Recurs: Cens d’activitats 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament d'Alella P0800300F cens activitats 202210005248 60,00 0,00 5 65,00 

Ajuntament de Matadepera P0811900J Depuració cens GIA 202210022518 60,00 0,00 5 65,00 

Ajuntament de Moià P0813700B Depuració i actualització del cens d'activitats 202210015124 60,00 0,00 5 65,00 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 
Coneixement i la gestió de les activitats implantades a 

Polinyà 
202210011816 60,00 0,00 3 63,00 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet 

P0826200H Actualització del cens d'activitats 202210013728 60,00 0,00 3 63,00 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C Cens d'activitats 202210002557 40,00 12,36 10 62,36 

Ajuntament de Pallejà P0815600B Cens d'activitats 202210008000 50,00 6,75 5 61,75 

Ajuntament de Mura P0813800J Cens activitats Mura 2022 202210007179 60,00 0,21 0 60,21 

Ajuntament de Dosrius P0807400G cens d'activitats 202210018697 60,00 0,00 0 60,00 

Ajuntament de Monistrol de 
Calders 

P0812700C 
Depuració i actualització del cens d'activitats a Monistrol de 

Calders 
202210012369 60,00 0,00 0 60,00 

Ajuntament de Sallent P0819000A Cens d'activitats de Sallent 202210022753 60,00 0,00 0 60,00 

Ajuntament de Sant Pol de 
Mar 

P0823500D Cens Activitats Sant Pol de Mar 202210015693 60,00 0,00 0 60,00 

Ajuntament de Tiana P0828200F Depuració i actualització del cens d'activitats GIA 202210012762 60,00 0,00 0 60,00 

Ajuntament de Manlleu P0811100G Cens d'activitats 202210011389 40,00 9,98 10 59,98 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Elaboració cens d'activitats 202210015150 50,00 8,47 0 58,47 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

P0805000G Cens d'activitats per posar en marxa el GIA 202210023415 40,00 16,02 0 56,02 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C Cens d'activitats 202210015045 40,00 11,02 5 56,02 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 
Depuració i actualització de les dades del cens d'activitats 

fet l'any 2018 
202210017401 40,00 10,89 5 55,89 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A Redacció de plans, projectes i informes 202210020312 50,00 2,64 0 52,64 

Ajuntament de Torelló P0828500I Cens d'activitats 202210020243 50,00 0,00 0 50,00 

Ajuntament de Vic P0829900J 
Depuració i actualització del cens d'activitats (usuaris del 

GIA) 
202210017468 20,00 30,00 0 50,00 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C Depuració i actualització del cens d'activitats 202210020568 20,00 18,63 10 48,63 

Ajuntament de Sant Joan 
Despí 

P0821600D Cens d'activitats 202210024072 20,00 17,99 5 42,99 

Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs 

P0819300E Actualització Cens d'activitats 202210018837 20,00 16,55 0 36,55 

 
Recurs: Plans de protecció civil municipals – REDACCIÓ DUPROCIM 
 

Ens NIF Actuació Núm. registre PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I Redacció del DUPROCIM 202210003067 32 40 5 77 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C Redacció del DUPROCIM 202210014866 50 20 5 75 

Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans 

P0815500D Redacció del DUPROCIM 202210017048 45 30 0 75 

Ajuntament de Copons P0807000E Redacció del DUPROCIM 202210017873 30 40 5 75 

Ajuntament de la Quar P0817600J Redacció del DUPROCIM 202210019269 20 40 10 70 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

P0818000B Redacció del DUPROCIM 202210021145 35 30 5 70 
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Ens NIF Actuació Núm. registre PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J Redacció del DUPROCIM 202210024719 30 40 0 70 

Ajuntament de Pineda de 
Mar 

P0816200J Redacció del DUPROCIM 202210018034 37 20 0 57 

Ajuntament de Matadepera P0811900J Redacció del DUPROCIM 202210022515 15 40 0 55 

Ajuntament de Vilassar de 
Mar 

P0821700B Redacció del DUPROCIM 202210022716 15 20 0 35 

 
Recurs: Plans de protecció civil municipals –  IMPLANTACIÓ DUPROCIM 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A Suport a la implantació del DUPROCIM durant un any 202210022739 30 40 0 70 

Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H Suport a la implantació del DUPROCIM durant un any 202210018591 47 20 0 67 

Ajuntament de Pallejà P0815600B Suport a la implantació del DUPROCIM durant un any 202210007657 32 30 0 62 

Ajuntament d'Olivella P0814700A Suport a la implantació del DUPROCIM durant un any 202210020303 22 40 0 62 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D Suport a la implantació del DUPROCIM durant un any 202210017404 37 20 0 57 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G Suport a la implantació del DUPROCIM durant un any 202210015783 45 10 0 55 

 
Recurs: Plans d’Autoprotecció (PAU) i protocols 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament d'Argençola P0800800E Pla autoprotecció festival embosca't 202210014768 20 40 60 

Ajuntament de Begues P0802000J Plans autoprotecció (pau) centre de dia de Begues 202210016015 20 40 60 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Bigues i Riells del 
Fai 

P0802300D Pla d'autoprotecció Casal de Joves "La Cova" 202210018646 20 40 60 

Ajuntament de Cabrils P0803000I Plans autoprotecció 202210020388 20 40 60 

Ajuntament de Cardona P0804600E Pau escola de musica "musicant" de Cardona 202210008915 20 40 60 

Ajuntament de Casserres P0804800A 
Protocol d'emergències a l'espai polivalent del Passeig Bisbe 

Comellas, 73 
202210009948 20 40 60 

Ajuntament de Casserres P0804800A Pla d'autoprotecció a la Zona Esportiva de Casserres 202210009949 20 40 60 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 
Pla d'autoprotecció (pau) de local municipal Jaume Cullell de 
la costa 

202210012682 20 40 60 

Ajuntament de la Granada P0809300G Pla d'Autoprotecció del Centre Cívic de la Granada 202210019449 20 40 60 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C Redacció del protocol d'autoprotecció del Saló la Flor 202210021607 20 40 60 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C Redacció del protocol d'autoprotecció del Centre Cívic 202210021609 20 40 60 

Ajuntament de Navarcles P0813900H PAU complex esportiu tres pins de Navarcles 202210010436 20 40 60 

Ajuntament de Pontons P0816700I Pla d'autoprotecció del Centre Social de Pontons 202210024694 20 40 60 

Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 
Protocol d'emergència de l'edifici de l'Ajuntament de Sant 

Cebrià de Vallalta 
202210016120 20 40 60 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C Pla d'autoprotecció de l'edifici municipal CAL FRARÉS 202210024509 20 40 60 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 
Pla d'autoprotecció de la nau municipal de l'AEiG Movi de 

Tous 
202210024513 20 40 60 

Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G protocol d'autoprotecció sala polivalent 202210003757 20 40 60 

Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 
Redacció pla d'emergències de la Sala Polivalent (teatre 

municipal) 
202210014960 20 40 60 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 
Redacció protocol d’emergència Espai Ateneu (Biblioteca i 

Auditori municipal) 
202210013730 20 40 60 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G Pla d'autoprotecció (PAU) i protocols del CEIP Ronçana 202210019657 20 40 60 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F Redacció dels protocols d'autoprotecció al centre recreatiu 202210020789 20 40 60 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Vilada P0830000F Protocol Local Cultural Carme Cirera 202210024820 20 40 60 

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C Actualització del PAU del camp de futbol i piscina estiu 202210022411 30 25 55 

Ajuntament de Tordera P0828400B Actualització PAU mercat setmanal 202210013759 30 25 55 

Ajuntament de Bigues i Riells del 
Fai 

P0802300D Pla Autoprotecció Centre Cívic el Rieral de Bigues 202210018642 10 40 50 

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A Plans d’autoprotecció  Camp Municipal de Cornellà 202210016159 40 10 50 

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A Plans d’autoprotecció Pavelló Sant Ildefons 202210023861 40 10 50 

Ajuntament de Mataró P0812000H PAU Biblioteca Iluro 202210017283 40 10 50 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B Pla d'autoprotecció Mercat de venda no sedentària 202210019432 40 10 50 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 
Pla d'autoprotecció (PAU) i protocols- actualització centre 

cívic La Fabrica 
202210019648 10 40 50 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 
Redacció del pla d'autoprotecció del Centre Esportiu 

Municipal Sagnier 
202210015776 40 10 50 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 
Redacció del pla d'autoprotecció del Centre Esportiu 

Municipal Estruch 
202210015791 40 10 50 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B Redacció Pla d'emergència Mercat municipal La Plana 202210018756 40 10 50 

Ajuntament d'Abrera P0800100J PAU Urbanització Santa Maria de Vilalba 202210018014 20 25 45 

Ajuntament de Canovelles P0804000H Pla d'Autoprotecció de la pista polivalent de Canovelles 202210023425 20 25 45 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G PAU de la festa major 202210014748 20 25 45 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

P0813500F Protocol d'autoprotecció a l'Escola Marinada 202210015054 20 25 45 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J PAU Biblioteca Serra i Moret i Auditori de Pineda de Mar 202210017687 20 25 45 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E Pla d'autoprotecció de les piscines municipals 202210019909 20 25 45 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
obtinguda 

total 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E Pla d'autoprotecció del camp de futbol municipal 202210019944 20 25 45 

Ajuntament de Torelló P0828500I PAU piscina coberta municipal 202210018866 20 25 45 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Protocol actuació festes Sant Sebastià 202210015153 20 25 45 

Ajuntament de Vallirana P0829600F Protocols actuació Sant Mateu 202210015154 20 25 45 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E Pla d'autoprotecció del Mercat municipal 202210010042 30 10 40 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G Redacció del PAU de l'aula Sant Feliu 202210017045 30 10 40 

Ajuntament de Mataró P0812000H PAU Estadi Municipal d'Atletisme 202210017270 20 10 30 

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B Redacció Pla d'autoprotecció Cavalcada de Reis 202210018748 20 10 30 

Ajuntament d'Igualada P0810100H Protocol d'autoprotecció de l'edifici Ig-nova (Amelior) 202210017419 20 10 30 
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Novè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 
Recurs: Plans i programes de verificació d'activitats comunicades 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament d'Alella P0800300F 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202210006398 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A Redacció de plans, projectes i informes 202210020460 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

P0805000G 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202210023347 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202210024345 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202210002582 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 
Plans de verificació d'activitats 

comunicades 
202210018470 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 
Programa de verificació d'activitats 

comunicades de Monistrol de Calders 
202210015753 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Mura P0813800J 
Plans i programes de verificació 
d'activitats comunicades a Mura 

202210008015 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 
Pla de verificació de les activitats 

comunicades al terme municipal de 
Polinyà. 

202210013885 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs 

P0819300E 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202210020045 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C 
Plans de control i inspecció d'activitats 
comunicades al municipi de Sant Pere 

de Ribes 
202210020572 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades de Sant Pol de 
Mar 

202210016994 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 
Control Ex-Post: Redacció del 

programa de verificació d'activitats 
comunicades 

202210013727 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Tiana P0828200F Pla de verificació d'activitats 202210017559 
No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Torelló P0828500I 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202210024561 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 
Plans i programes de verificació 

d'activitats comunicades 
202210017317 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament de Vic P0829900J 
Pla de verificació d'activitats 

comunicades 
202210023051 

No disposa de 
cens actualitzat 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 
Pla i programa de verificació d'activitats 

comunicades d'Esparreguera 
202210017430 

No disposa de 
cens actualitzat 
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Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

P0824000D 
Suport a la implantació del DUPROCIM 

durant un any 
202210002570 

DUPROCIM no 
homologat 

Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 
Suport a la implantació del DUPROCIM 

durant un any 
202210015547 

DUPROCIM no 
homologat 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 
Suport a la implantació del DUPROCIM 

durant un any 
202210017031 

DUPROCIM no 
homologat 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Suport a la implantació del DUPROCIM 

durant un any 
202210018021 

DUPROCIM no 
homologat 

 
Desè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Plans i programes de verificació d'activitats comunicades 
 

Ens NIF Actuació 
Núm.  

Registre PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de Súria P0827400C 
Pla i programa de verificació activitats 

comunicades al municipi de Súria 
202210016426 

Desistiment 
explícit de l'ens 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P0822500E 
Redacció dels protocols d'autoprotecció del 

Port del Cardener (Fàbrica Burés) 
202210020041 

Desistiment 
explícit de l'ens 

 
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Dotzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva. 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, del 
Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0005246).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

objecte d’aquest dictamen, s’han elaborat els informes d’instrucció, que s’han 
incorporat a l’expedient i que contenen l’explicació de la forma objectiva de com 
s’han ponderat els criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la 
mateixa instrucció, específicament, els següents: 

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

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

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

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

d. Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 
concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 
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5. En data 9 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim 
de la convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat 
informe, tal com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la 
qual cosa es pot resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
6. Posteriorment es detecta un error material en l’Informe d’instrucció del recurs 

“Planejament urbanístic per a petits municipis”, en el sentit de que en la justificació 
dels diferents criteris de valoració es feia una remissió a “la ponderació de 
puntuació establerta en els subcriteris en la fitxa del recurs”, remissió incorrecta ja 
que la referida fitxa no concreta la referida puntuació. 

 
En data 17 de març de 2022 s’emet  informe complementari de rectificació d’error 
material en el sentit d’eliminar l’esmentada referencia, fet que en cap cas altera les 
puntuacions ni les propostes d’estimació i desestimació recollides en els annexos 
del referit informe d’instrucció. 

 
7. Tanmateix es va detectar un error material en l’Informe d’instrucció del recurs 

“Disseny de l’Agenda Urbana Local municipis”, en la transcripció tipogràfica de la 
justificació de la puntuació corresponent al Criteri 1, en comptes de reproduir 
l’expressió correcta de “valorant preferentment la coherència i claredat de la 
sol·licitud així com la definició dels objectius i, complementàriament, les actuacions i 
iniciatives en matèria de planificació estratègica, agendes i compromisos amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible dutes a terme per l’ens local, d’acord 
amb la ponderació amb la ponderació de puntuació establerta en els subcriteris en 
la fitxa del recurs”, es va reproduir una expressió incorrecta 

 
En data 17 de març de 2022 s’emet informe complementari de rectificació d’error 
material en el sentit de substituir l’expressió errònia per la correcta, fet que en cap 
cas altera les puntuacions ni les propostes d’estimació, desestimació i desistiment 
recollides en els annexos del referit informe d’instrucció. 
 

8. En data 23 de març de 2022 es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, per tal de validar els esmentats informes, tal 
com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot 
procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, aprovada 
per decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i 
informes, per a la realització de les actuacions que s’indiquen en aquest acord, en el 
marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 
Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 
 
             Imports amb IVA inclòs  

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament del 
Montseny 

P0813600D 

PE de catàleg de masies, 
cases rurals i altres 

construccions en SNU i 
modificació puntual de NNSS 

associada 

202210003205 22/Y/320586 30 24 0 20 74 53.500 € 

Ajuntament de Mura P0813800J Avanç de POUM 202210022434 22/Y/320587 26 21 0 20 67 34.000 € 

Ajuntament de 
Sobremunt 

P0827100I 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 
construccions en SNU de 

Sobremunt 

202210003287 22/Y/320588 26 21 0 20 67 24.000 € 

 
Criteri 1: Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud 
Criteri 2: Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud 
Criteri 3: Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc 
Criteri 4: Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
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Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d’urbanisme i regeneració urbana 
 

imports amb IVA  inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 
Estudi previ per a la intervenció 

integral al barri de Les Escodines 
202210023608 22/Y/320589 23 27 13 0 63 18.000 € 

Ajuntament de Saldes P0818900C 
Anàlisi de la problemàtica del 

planejament urbanístic vigent de 
Saldes 

202210008254 22/Y/320590 16 25 0 20 61 16.000 € 
  

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A 

Estudis previs per la redacció de 
la modificació de POUM per 

regular ús d’habitatge a plantes 
baixes 

202210023638 22/Y/320591 21 27 7 6 61 16.000 € 

 
 

Ajuntament d'Artés P0801000A 
Regeneració urbana del nucli antic 

d'Artés 
202210011093 22/Y/320592 18 24 5 14 61 16.000 €   

Ajuntament de Sallent P0819000A 
Propostes de desenvolupament 

del barri del Guix de Sallent PAU-
2 

202210009362 22/Y/320593 23 18 0 14 55 15.000 € 
  

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 
Propostes d'actuació en relació 
planejament general urbanístic 

202210022578 22/Y/320594 14 21 0 20 55 15.000 €   

Ajuntament del Pont 
de Vilomara i 

Rocafort 
P0818100J 

Viabilitat UA3 I PERI 1 per millorar 
la connexió urbana 

202210013141 22/Y/320595 20 18 0 16 54 13.000 € 
  

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 
Regeneració urbana i 

transformació urbanística de la 
zona del Vapor 

202210022426 22/Y/320596 21 18 0 14 53 16.000 € 
  

 

Criteri 1: Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud 
Criteri 2: Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud 
Criteri 3: Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc. 
Criteri 4: Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
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Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuaci
ó total 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de 
Monistrol de Calders 

P0812700C 
Avanç MP PGOU - 

urbanització sector 3 
Masia del Solà 

202210012406 22/Y/320597 18 27 10 20 75 16.590 € 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

P0815500D 

Estratègies i instruments 
urbanístics per a 

urbanitzacions amb 
dèficits (DIES) del PAU-

03 Montjuïc 

202210018146 22/Y/320598 30 24 3 12 69 15.125 € 

 

 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 
MP de POUM en l'àmbit 
del PAU-1 Fussimanya 

202210005760 22/Y/320599 18 22 6 20 66 26.960 €   

Consell Comarcal del 
Bages 

P58000009B 

Estratègia per a la 
regularització i millora de 
les urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics del 

Bages 

202210016573 22/Y/320600 18 24 15 0 57 17.545 € 

 

 

Ajuntament de Cànoves 
i Samalús 

P0804100F 

Estratègies i instruments 
urbanístics per les 

urbanitzacions de Can 
Sebastianet i Ca 

L'Esmandia 

202210023553 22/Y/320601 14 19 6 16 55 17.545 € 

 

 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 

Estudi de l'estat 
urbanístic i possibles 

estratègies d'actuació a 
Can Vinyals 

202210017377 22/Y/320602 18 24 3 6 51 15.125 € 

 
 

 

Criteri 1: Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud 
Criteri 2: Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud 
Criteri 3: Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc 
Criteri 4: Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 
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Recurs: Disseny de l'Agenda Urbana Local 
 
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament del Prat 
de Llobregat 

P0816800G 
Agenda Urbana Local del 

Prat de Llobregat 
202210020258 22/Y/320603 25 17 30 0 72 23.000,00 € 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 

Agenda Urbana de 
l'Hospitalet de Llobregat 

202210023973 22/Y/320604 25 17 26 4 72 37.000,00 € 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I 
Agenda Urbana de 

Cerdanyola del Vallès 
202210017634 22/Y/320605 25 17 23 3 68 23.000,00 € 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Agenda Urbana de 

Vallirana 
202210023924 22/Y/320606 19 17 19 4 59 18.000,00 € 

Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat 

P0828900A 
Agenda Urbana de 

Torrelles de Llobregat 
202210020553 22/Y/320607 22 13 20 3 58 16.000,00 € 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 
Agenda Urbana La 

Llagosta 
202210024450 22/Y/320608 21 14 18 2 55 18.000,00 € 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J 
Agenda Urbana de Santa 

Susanna 
202210019660 22/Y/320609 23 11 20 0 54 16.000,00 € 

 
Criteri 1: Justificació de la sol·licitud i antecedents 
Criteri 2: Grau de de problemàtica social, econòmica i ambiental de l’àmbit o municipi   
Criteri 3: Grau de corresponsabilitat de l’ens en el desenvolupament de l’actuació  
Criteri 4: Grau de concertació territorial 
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b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 

 Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 
 
              Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Cost 
TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Aportació 
Ens local 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
P0822600C 

Pla especial de 
catàleg de masies, 
cases rurals i altres 
construccions en sòl 

no urbanitzable 

202210024506 22/Y/320610 30 24 3 15 72 44.000 € 30.800 € 13.200 € 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 

Avanç de POUM 
municipi de Sant 

Quintí de Mediona 
202210015648 22/Y/320611 30 24 0 15 69 35.300 € 24.710 € 10.590 € 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
P0820500G 

Modificació puntual 
del POUM en l'àmbit 

dels Polígons 
d'Actuació Urbanística 

(PAU) no 
desenvolupats (PAU 
1, PAU 2 i PAU 4) 

202210019793 22/Y/320612 30 24 0 15 69 33.500 € 23.450 € 10.050 € 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 

MP de les NNSS de 
Casserres per 

adaptar-les al Pla 
Director 

202210021167 22/Y/320613 30 24 0 15 69 39.500 € 27.650 € 11.850 € 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
P0806500E 

Redacció del Pla 
Especial de catàleg de 
masies, cases rurals i 
altres construcc. en 

SNU I MPPGOU 

202210010900 22/Y/320614 26 27 0 15 68 29.500 € 20.650 € 8.850 € 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Cost 
TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
Diputació 
(TOTAL 

EUR) 

Aportació 
Ens local 
(TOTAL 

EUR) 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 
Modificació NNSS 
zona esportiva del 

Bruc 
202210004232 22/Y/320615 26 27 0 15 68 25.500 € 17.850 € 7.650 € 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 
Modificacions 

puntuals del POUM 
d'Olèrdola 

202210020583 22/Y/320616 30 27 0 10 67 31.500 € 22.050 € 9.450 € 

  
 

c) Mitjans propis: 
 

Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Codi XGL 

Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles 

P0825700H 
Text refós de la MP del text 
refós de les NNSS en sòl 

no urbanitzable 
202210014614 22/Y/320617 30 24 0 20 74   
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. Per a assistències que es fan amb mitjans propis: 

 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, com a 
màxim en el termini de 12 mesos comptats des de la data d’aquesta resolució. 

Per a assistències que es fan amb recursos externs:  

 La Diputació lliurarà el treball a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, dintre 
dels 3 mesos següents des de la seva entrega a la Diputació per part de 
l’adjudicatari. 

3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 
l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard o 
per la no emissió dels informes requerits, per retard o manca d’aprovació i 
tramitació, per incompliment dels compromisos establerts, etc.), la GSHUA advertirà 
l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si persisteixen els endarreriments 
esmentats quinze dies més, comptadors des de l’endemà de l’advertiment 
corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir a la revocació del recurs.  
 

Quart. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per a satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten 
en el cas del recurs “Planejament urbanístic per a petits municipis” en 2 
tècnics/tècniques superiors. 
 
Cinquè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat.  
 
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
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1. Els ens destinataris aportaran els imports en euros indicats en el següent 
quadre, que es corresponen als percentatges dels imports d’adjudicació indicats: 

 

Recurs i Ens destinatari Actuacions  
Import cofinançat (xifres) 

%  
xifres lletres 

Planejament urbanístic per 
a petits municipis       30% 

Ajuntament de Sant Martí 
de Tous 

Pla especial de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable 13.200,00 

tretze mil dos-
cents 30% 

Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona 

Avanç de POUM de Sant Quintí de 
Mediona 10.590,00 

deu mil cinc-
cents noranta 30% 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues 

Modificació puntual del POUM en 
l'àmbit dels Polígons d'Actuació 
Urbanística (PAU) no desenvolupats 
(PAU 1, PAU 2 i PAU 4) 10.050,00 deu mil cinquanta 30% 

Ajuntament de Casserres 
MP de les NNSS de Casserres per 
adaptar-les al Pla Director 11.850,00 

onze mil vuit-
cents cinquanta 30% 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes 

Redacció del Pla Especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres construcc. en 
SNU I MPPGOU 8.850,00 

vuit mil vuit-cents 
cinquanta 30% 

Ajuntament del Bruc 
Modificació NNSS zona esportiva del 
Bruc 7.650,00 

set mil sis-cents 
cinquanta 30% 

Ajuntament d'Olèrdola 
Modificacions puntuals del POUM 
d'Olèrdola 9.450,00 

nou mil quatre-
cents cinquanta 30% 

 
2. Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la 

present concessió, els ens destinataris han d’acreditar davant de la Diputació 
l’adopció d’un acord per finançar la seva part del cost del projecte corresponent, 
mitjançant la tramitació electrònica del document normalitzat. L'ens local haurà 
de comprometre el cofinançament, aportant el certificat de disponibilitat 
pressupostària corresponent en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació 
de l'estimació de l'actuació.  

 
3. La Diputació comunicarà a cadascun dels ens l’adjudicació dels contractes en 

desplegament d’aquest dictamen per tal que els ens destinataris procedeixin a 
transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general en el termini 
d’1 mes, a comptar des de la data de recepció d’aquesta comunicació, els 
imports indicats en el quadre de cofinançament del punt 1, i que es corresponen 
als percentatges de finançament assumits per cada ens destinatari i recurs. 

 
4. En el cas que el cost final dels projectes indicats tinguin alguna variació respecte 

del seu pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els 
percentatges que figuren en el present decret. 

 
5. En el cas que algun ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al 

percentatge de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no 
ingressat amb altres ajuts que aquest ens destinatari rebi de la Diputació de 
Barcelona. 
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Setè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 

 

 Definició i abast dels treballs  
 
El contingut i abast de les actuacions estimades es corresponen a la definició genèrica que 
se’n fa en la fitxa corresponent de cada recurs del Catàleg de Serveis 2022, segons el seu 
codi.  
 
A) Disseny de l'Agenda Urbana Local: Codi 22068 
 
B) Planejament urbanístic per a petits municipis: Codi 22190 
 
C) Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbana: Codi 22063 
 
D) Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits: Codi 22097 
  
En el cas que s’esgotés el termini d’execució del contracte sense haver pogut finalitzar els 
treballs, es procedirà a la resolució de l’assistència. 
 

 Compromisos de les parts (Poden ser els mateixos per a cada recurs o específics per 
cada recurs) 

 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
1. Assumir el desenvolupament del conjunt de treballs que configuren l’assistència, la seva 

gestió, supervisió i coordinació, així com la seva contractació i pagament, si s’escau 
2. Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment dels 

treballs 
3. Aportar el posicionament de la GSHUA en relació al contingut dels treballs 
4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis 

establerts, i amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies 
 
Per part de l’ens local:  
 
1. Designar els interlocutors polítics i tècnics de referència, per tal de participar en el 

seguiment dels treballs 
2. Aportar la informació prèvia requerida, i aquella altra que es pugui requerir en el decurs 

dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format que es concreti en 
cada cas 

3. Aportar el posicionament tècnic i polític de l’ens destinatari en relació als continguts del 
treball 

4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis 
establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies 

5. En assistències que així ho requereixin, tramitar els documents lliurats corresponents a 
les diferents fases de treball, d’acord amb la legislació vigent, realitzant els actes i les 
gestions administratives corresponents (acords d’aprovació, informació pública, 
requeriment d’informes, publicació, comunicació i notificació dels acords, etc.) en un 
termini no superior a 2 mesos des dels referits lliuraments. 
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 Contingut específic de l’actuació 
 
En el cas de contractació per procediment obert simplificat, el centre gestor informarà l’ens 
destinatari que pot consultar les característiques de la licitació en el moment de la seva 
publicació al perfil del contractant. Es notificarà l’adjudicació del contracte a l’ens destinatari. 
 
En el cas de contractació per contracte menor, es notificarà oportunament a l’ens destinatari 
de les característiques de la contractació en el moment de la seva adjudicació. 
 
En el cas d’actuacions desenvolupades amb mitjans propis, el centre gestor informarà l’ens 
destinatari del contingut específic de l’actuació de forma prèvia a l’inici dels treballs.  
 
Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb el que disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades”  es comunica que la informació 
general relativa a l’article 28 de l’esmentat reglament, i d’acord amb l’article 33 de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les dades que es derivin 
del contingut del present contracte, es troba a disposició de l’Ajuntament en l’enllaç següent: 
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades. 
 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 
publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la 
Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor valoració i/o manca de recursos: 
 
Recurs: Planejament urbanístic per a petits municipis 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 
Modificació puntual de les NNSS 

en l'àmbit de la fàbrica de 
Talamanca 

202210015278 26 19 0 20 65  

Ajuntament del Brull P0802600G 
Modificació puntual de les 

normes subsidiàries del sòl urbà 
del nucli del Brull 

202210017121 26 19 0 20 65  

Ajuntament de Rellinars P0817800F 
Redacció del Pla Especial 

Urbanístic de l'Església Vella 
202210023805 26 19 0 20 65  

Ajuntament de Borredà P0802400B 

PE de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en 
SNU i modificació puntual de 

NNSS 

202210013463 26 18 0 20 64  

Ajuntament de Castellbell 
i el Vilar 

P0805200C 
Pla esp. de catàleg de masies, 

cases rurals i altres constr SNU / 
MPNNSS 

202210016641 30 24 0 10 64  

Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta 

P0821800J 
Pla de Millora Urbana núm. 3 

avinguda Sant Llorenç 
202210024604 30 24 0 10 64  

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 
Redacció de la Modificació del 
PGM a la Zona industrial de 
Sant Climent de Llobregat 

202210020384 30 24 0 10 64  

Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 
Modificació puntual de les NSP 
a l'àmbit del polígon industrial El 

Mas 
202210018058 30 24 0 10 64  

Ajuntament de Bagà P0801600H 
PE de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en 

SNU i MPNNSS associada 
202210000744 26 22 0 15 63  

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G Avanç del POUM 202210009975 18 24 0 20 62  

Ajuntament de Carme P0804700C 
Avanç del POUM del municipi de 

Carme 
202210024802 18 24 0 20 62 
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Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 

Modificació PEU Catàleg de 
Masies i Cases rurals de Viver i 

Serrateix per la seva 
actualització 

202210022575 18 24 0 20 62 

Ajuntament de Cercs P0826800E 
Modificació puntual del POUM 
per correcció de desajustos a 

Cercs 
202210016422 26 21 0 15 62 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 

PE de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en 
SNU i modificació puntual de 

NNSS associada 

202210015770 18 19 3 20 60 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 
Modificació puntual de PGOU en 

el nucli de Rocafort 
202210013137 26 24 0 10 60 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 

Modificació Puntual del POUM 
Gallifa 2010 - Correcció de 

disfuncions i creació de parc 
fluvial i tallers 

202210001151 18 21 0 20 59 

Ajuntament de Santa Fe 
del Penedès 

P0824900E 
Modificació puntual i subsanació 
d'errades del POUM de Santa 

Fe del Penedès 
202210013609 18 21 0 20 59 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles 

P0825600J Modificació puntual de POUM 202210024603 18 21 0 20 59 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no 
urbanitzable 

202210020687 18 25 0 15 58 

Ajuntament de Cardona P0804600E 
PPR 01 Colonia Arquers 

Cardona 
202210023532 26 18 3 10 57 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 
Avanç de POUM al municipi de 

l'Espunyola 
202210024717 18 17 0 20 55 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 
Diverses modificacions puntuals 

del Planejament Urbanístic 
202210016216 18 21 0 15 54 

Ajuntament de Torrelles 
de Foix 

P0828800C 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 
construccions i MPPOUM 

associada 

202210012143 18 16 3 15 52 
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Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 

construccions en SNU i 
MPPOUM associada 

202210012966 18 16 3 15 52 

Ajuntament del Pla del 
Penedès 

P0816300H 

PE de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en 
SNU i modificació puntual de 

NNSS associada 

202210021948 18 19 0 15 52 

Ajuntament de Gualba P0809600J 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 

construccions en SNU i 
modificació puntual de NNSS 

associada 

202210020298 18 18 0 15 51 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 
Modificació puntual de les NNSS 
en l'àmbit  del carrer Torrent de 

La Cabana 
202210016902 18 18 0 15 51 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 
Modificació puntual del POUM 
de Fonollosa (3era modificació 

puntual) 
202210022603 18 18 0 15 51 

Ajuntament de Calders P0803400A Modificació puntual nucli antic 202210014684 18 18 0 15 51 

Ajuntament de La Nou de 
Berguedà 

P0814100D Millora Pla Urbanístic 202210010894 18 10 0 20 48 

Ajuntament de Calaf P0803100G Avanç de POUM 202210021582 18 19 0 10 47 

Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A Modificació de POUM 202210019339 18 18 0 10 46 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 
Modificació puntual del POUM 

en el SNU 
202210020114 18 18 0 10 46 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 

Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres 
construccions i MPPOUM 

associada 

202210023416 18 16 0 10 44 
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Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d’urbanisme i regeneració urbana 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Seva P0826900C 
Redefinició Eix perimetral del 
POUM i de les zones urbanes 

associades 
202210017353 20 16 0 16 52  

Ajuntament de Bigues i 
Riells del Fai 

P0802300D 
Diagnosi sobre el canvi d'ús 
comercial obligatori a plantes 
baixes del carrer Anna Mogas 

202210022612 16 17 5 14 52  

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 

Planejament urbanístic general 
de Vilalba Sasserra. Diagnosis i 

estratègies d'actuació 
urbanística 

202210023222 14 18 0 20 52  

Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 
Planificació estratègica integral 
dels barris de Tacó i Barri de 

Mar 
202210024508 16 27 9 0 52 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

P0815500D 
Estratègies urbanístiques del 

PAU-09 "El Castell" 
202210018136 22 16 0 12 50 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 
Regeneració i protecció SNU, 

Can Donadeu - La Llebre 
202210019773 22 15 1 12 50 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada 

P0822500E 
Estudi per la regeneració urbana 
de l'àmbit de les fàbriques Burés 

i Borràs 
202210019783 12 18 8 12 50 

Ajuntament del Brull P0802600G 
Propostes per donar noves 

oportunitats al conjunt edificat de 
Casademunt 

202210017198 16 12 0 20 48 

Ajuntament de Subirats P0827300E 
Directrius per a la regularització 

dels agregats rurals de Can 
Panxa 

202210018702 16 16 0 16 48 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 
Diagnosi i estratègies per a la 

unitat d'actuació del carrer Molí 
202210011204 14 14 0 20 48 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 
Estudi per a la resolució d'edifici 

inacabat, en situació de fora 
d'ordenació, inclòs en un PAU 

202210012530 22 14 0 12 48 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 
Diagnosi i estratègia urbana del 

veïnat de la Ferreria 
202210003737 13 8 6 20 47 
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Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 
Estudis previs per la regeneració 

urbana en l'àmbit del polígon 
Matacàs i Masor-Multindus 

202210016967 22 16 3 6 47 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 

Diagnosi de determinades 
activitats i avaluació de la seva 
compatibilitat amb els usos del 

POUM 

202210020482 21 25 0 0 46 

Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

P0813500F 
Viabilitat tècnica i econòmica de 
les UAs no executades en sòl 

industrial 
202210016620 16 15 0 12 43 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 
Diagnosi i estratègies per la 

Masia Can Valls 
202210024654 16 12 0 14 42 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 
Estratègies d'actuació al barri de 

La Rodera 
202210020325 16 10 0 16 42 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I DIES Polígon Industrial la Bòbila 202210017673 14 21 3 0 38 

Ajuntament de Premià de 
Mar 

P0817100A 

Document DIES de cara a 
possible modificació de POUM 
entorn Torrent Malet/Camí del 

Mig 

202210023628 16 16 0 6 38 

Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs 

P0819300E 
Regeneració d'un àmbit 
industrial a Via Trajana 

202210018233 14 16 0 6 36 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 
Desenvolupament urbanístic 

mançana carretera de Barcelona 
250-268 

202210022732 14 15 0 6 35 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 
Estudi estratègic per a la 

regeneració urbana de l'àmbit de 
Can Magí 

202210022861 19 15 0 0 34 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 

Estudi d'alternatives a 
l'ordenació vigent dels sectors i 
polígons en l'entorn urbà de la 

riera del Palau 

202210020544 14 14 0 0 28 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor 

P0823400G 
Projecte de reparcel·lació de les 

Pungoles a Sant Pere de 
Vilamajor 

202210019420 14 14 5 16 49  

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

P0819700F 
Projecte de reparcel·lació PAU 3 

(Les Pungoles) 
202210014852 14 14 5 14 47  

Ajuntament de Vallirana P0829600F 
Document Estratègic davant la 

problemàtica del PAU 10 La 
Solana del PGO de Vallirana 

202210010649 6 19 0 12 37 

Ajuntament de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E 
MP del PGOU en l’àmbit de la 

urbanització de El Taió 
202210012051 6 15 0 15 36 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 
MP del POUM a l'àmbit de la 

Urbanització Can Servitge 
202210020612 6 10 0 20 36 

Ajuntament de Gualba P0809600J 
MP de les NNSS de Gualba a la 

urbanització Royal Park per 
implantació d'una EBAR 

202210015987 6 10 3 15 34 

Ajuntament de Mataró P0812000H 
Criteris per la regularització de la 

urbanització Can Marquès de 
Mataró 

202210020814 14 19 0 0 33 

Ajuntament de Lliçà  
d'Amunt 

P0810600G 
Modificació del projecte de 

reparcel·lació del PAU 2 i Les 
Oliveres a través d'una OJC 

202210020766 6 10 0 12 28 

 
Recurs: Disseny de l'Agenda Urbana Local 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. Registre 

PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
Criteri 3 

Puntuació 
Criteri 4 

Puntuació 
total 

Ajuntament de Sant Pere 
de Riudebitlles 

P0823200A 
Agenda Urbana de Sant Pere de 
Riudebitlles 

202210024031 21 14 15 3 53  

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Agenda Urbana d'Olesa de 
Montserrat 

202210014735 17 15 19 0 51 

Ajuntament de Gallifa P0808600A Agenda Urbana de Gallifa 202210003738 9 11 7 0 27 
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Novè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
dels requisits: 
 

Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 

 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Reparcel·lació del 

Polígon Industrial "Can 
Prunera" 

202210017335 
L’actuació sol·licitada no 

correspon a aquest 
recurs 

Ajuntament de 
Sant Climent 
de Llobregat 

P0820300B 
Diagnosis i estratègies 

d’actuació al barri de “La 
Rodera” 

202210022036 Petició repetida 

Ajuntament de 
Sant Climent 
de Llobregat 

P0820300B 
Diagnosis i estratègies 

d’actuació al barri de “La 
Rodera” 

202210020315 Petició repetida 

 
Desè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Disseny de l'Agenda Urbana Local 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 
Agenda urbana de 

Calldetenes 
202210021699 

tàcit (en no respondre el 
requeriment en el termini 

establert) 

 
Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbana 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
d’Esparreguera 

P0807500D 
Diagnosis i estratègies 
(DIES) i regeneració 
urbana a Can Vinyals 

202210017296 exprés 

 
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
P0820900I 

Projecte de 
reparcel·lació 

econòmica de la Unitat 
d'Actuació 6.13 "Racó 

del Bosc" 

202210004605 
tàcit (en no respondre el 
requeriment en el termini 

establert) 

 
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Dotzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar la 
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Berga, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant la compra a preu sota 
mercat amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 
2017, destinada a finançar l’adquisició d’un habitatge al carrer Santa Eulàlia 
número 11, 3er pis, porta 1ª. (Exp. núm. 2017/1426).- 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. 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). 

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de maig de 2017 (en endavant 
l'Ordenança). 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord adoptat en sessió 

ordinària de 23 de febrer de 2017 (núm. 63/2017), aprovà, per delegació de la 
Presidència, el dictamen aprovant la convocatòria, que incorpora les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), per a l’adquisició d’habitatges mitjançant 
l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret llei 1/2015 i la compra a preu per 
sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 
2017, per un import total màxim de 200.000,00 euros.  

 
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 de 

febrer de 2017, aprovà, per delegació de la Presidència, un altre dictamen (núm. 
89/2017), pel qual es proposa la rectificació d’errors materials de fet que s’havien 
observat en l’anterior Dictamen, abans esmentat, aprovat per acord de la Junta de 
Govern en sessió de 23 de febrer de 2017. 
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5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), es va publicar la convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (identif. 335611) i un extracte de la convocatòria en 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de març de 2017. 

 
6. L’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió 

d’aquestes subvencions serà el de concessió directa en concurrència fins a la 
finalització dels fons o bé fins al 31 d’octubre de 2017 i s’anirà resolent de manera 
individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits 
establerts en la convocatòria. 

 
7. En el marc d’aquesta convocatòria, i de conformitat amb les conclusions d’un 

primer informe d’instrucció que va ser emès en data 24 de maig de 2017 per la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 29 de juny de 2017 va 
aprovar, per delegació de la Presidència, el dictamen (Núm. registre resolucions: 
344/2017), pel qual es proposa aprovar la concessió de subvencions als 
ajuntaments de Mataró, Sallent, Santpedor, Sant Andreu de la Barca i Torelló, per 
un import total de 142.000,00 EUR. 

 
8. Així mateix, també en el marc de la present convocatòria, la Diputació de 

Barcelona, per acord de la Junta de Govern núm. 619/2017 en sessió ordinària de 
9 de novembre de 2017 aprova la concessió de les subvencions que s’atorguen 
en la present convocatòria, de conformitat amb l’informe d’instrucció emès el 24 
d’octubre de 2017 per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, 
sobre les sol·licituds presentades pels ajuntaments de Berga i del Prat de 
Llobregat per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i 
retracte del Decret llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb l’objecte 
d’ampliar el parc municipal d’habitatge, per a l’exercici 2017, amb un import total 
concedit de 56.200,00 EUR.  

 
9. Així mateix, en virtut del mateix acord de la Junta de Govern de 9 de novembre de 

2017 la Diputació de Barcelona desestima, de conformitat amb les conclusions del 
referit informe d’instrucció, les sol·licituds formulades pels ajuntaments de 
Cardedeu i de Sabadell, per esgotament del crèdit de la partida pressupostària 
G/50300/15100/76200 destinat a la referida convocatòria 2017 de concessió de 
subvencions per a l’adquisició d’habitatges. 

 
10. L’article 48 de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de Barcelona estableix 

que la Diputació de Barcelona pot revocar totalment o parcialment la subvenció 
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concedida en el cas que el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat 
de l'import de les despeses subvencionables previstes a la convocatòria. 

 
11. Atès que l’Ajuntament de Berga no va executar l’actuació per la qual va sol·licitar 

la subvenció, en data 4 d’octubre de 2018 l’Oficina d’Habitatge dels Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats emet un informe amb el següent tenor literal: 

 
(...) 
 
Número d'expedient SIGC: 2017/0001426 
Codi Convocatòria: 201720175120008953 
Tipus d’expedient: 400. Subvencions concurrència competitiva 
Objecte:    Convocatòria de subvencions directes en 

concurrència de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge per a l’exercici 2017. 

 
Informe sobre liquidació del sobrant en la partida pressupostària per manca de 
justificació en el termini fixat en les bases en la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Berga per a la compra d’un habitatge. 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 de febrer de 

2017, rectificat per Acord de la Junta de Govern de 9 de març de 2017, aprovà, per 
delegació de la presidència i per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions directes en concurrència de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, que s’ha 
publicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions (identif. 335611). 

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

conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així 
com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es va publicar en data 22 de 
març de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 

 
3. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del 9 de novembre 

de 2017 (Dictamen núm. 619/2017), es va concedir a l’Ajuntament de Berga la subvenció 
sol·licitada en règim de concurrència, per import de VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS 
EUROS (26.200 €) per a l’adquisició d’un habitatge al carrer Santa Eulàlia número 11, 
3er pis, porta 1ª, mitjançant la compra a preu sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el 
parc municipal d’habitatge, amb càrrec a la partida pressupostària 
G/50300/15100/76200. 

 
4. Mitjançant Decret número 12415 de 7 de desembre de 2017 es va convalidar la pròrroga 

d’ofici fins al 31 de desembre de 2017 del període d’execució de les actuacions 
subvencionades a diversos ajuntaments, inclòs l’Ajuntament de Berga, i s’acordà 
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mantenir el mateix termini i forma de justificació que s’indicava en la convocatòria i bases 
específiques. 

 
5. Atès que l’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió 

d’aquestes subvencions serà el de concessió directa en concurrència fins a la finalització 
dels fons o bé fins a la data indicada i s’aniria resolent de manera individualitzada per 
ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la 
convocatòria. 

 
6. Atès que l’article 16 de les Bases estableix que les subvencions atorgades hauran de 

justificar-se com a màxim dins un termini de tres (3) mesos des de l’atorgament de 
l’escriptura pública o del document públic d’adquisició de l’habitatge i es poden justificar 
les despeses subvencionables generades dins el període d’execució comprès entre l’1 
de gener i el 31 d’octubre de 2017, prorrogat fins al 31 de desembre de 2017. 

 
7. Atès que l’Ajuntament de Berga, finalment no ha executat l’actuació per la qual va 

sol·licitar la subvenció, consistent en l’adquisició de l’habitatge situat al carrer Santa 
Eulàlia número 11, 3er pis, porta 1ª, mitjançant la compra a preu sota mercat i per tant no 
ha justificat la despesa subvencionable dins el termini establert a les bases específiques. 

 
Per tot l’exposat es proposa 
 
LIQUIDAR l’import sobrant de la partida pressupostària G/50300/15100/76200, per import 
de VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS EUROS (26.200€), que corresponien a la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Berga per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona del 9 de novembre de 2017 (Dictamen núm. 619/2017), per a l’adquisició d’un 
habitatge al carrer Santa Eulàlia número 11, 3er pis, porta 1ª, mitjançant la compra a preu 
sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge, actuació que no ha estat 
executada ni justificada en els terminis establerts en les bases de la convocatòria. 

(...) 

 
12. Atenent els antecedents exposats, es proposa procedir a la revocació d’ofici de la 

subvenció atorgada a l’Ajuntament de Berga i aprovar la liquidació de l’import de 
vint-i-sis mil dos-cents euros (26.200,00 €), corresponents a l’esmentada 
subvenció, que no ha passat a romanents del present exercici. 

 
13. Transcorregut el termini màxim de justificació de l’actuació i d’acord amb l’article 

48.3 de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de Barcelona cal procedir a 
la notificació de la revocació inicial i habilitar un període d’audiència de quinze dies 
des de l’endemà de la notificació per tal que l’ens, si s’escau, al·legui el que estimi 
pertinent. Transcorregut aquest termini sense que hagi presentat al·legacions, la 
revocació provisional passarà a ser definitiva. 

 
Fonaments de dret 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, aprovada 
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per decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de febrer de 2022. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. REVOCAR la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Berga per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 9 de novembre de 2017 (Dictamen 
núm. 619/2017), destinada a finançar l’adquisició d’un habitatge al carrer Santa Eulàlia 
número 11, 3er pis, porta 1ª, mitjançant la compra a preu sota mercat, atès que 
l’actuació no ha estat executada ni justificada en els terminis establerts en les bases 
de la convocatòria, i aprovar la liquidació de l’import de vint-i-sis mil dos-cents euros 
(26.200,00 €), que no ha passat a romanents en el present exercici. 
 

Segon. HABILITAR, un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació de la present resolució, a l’efecte que l’ens puguin al·legar el 
que consideri pertinent, d’acord amb l’article 48.3 del règim de l’Ordenança de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. Transcorregut aquest termini sense que 
hagi presentat al·legacions, la revocació provisional passarà a definitiva. 
 

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’ens interessat.” 
 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, revocar 
inicialment les subvencions, que es relacionen, atorgades en la convocatòria de 
concessió de subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles - 
ramaderes, empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic, instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica i 
entitats culturals, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per 
no justificar la subvenció a la data de termini, per un import de 18.148,64 € (Exp. 
núm. 2019/2011).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Atès que per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 es va aprovar 
la convocatòria 201920195120010633, de concessió de subvencions a les 
explotacions forestals, empreses agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, 
habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, instal·lacions tèrmiques de 
biomassa i l’eficiència energètica i entitats culturals, en l’àmbit dels parcs naturals de la 
província de Barcelona. 
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Atès que posteriorment, en sessió de data 31 d’octubre de 2019 la Junta de Govern va 
aprovar la resolució d’aquesta convocatòria, d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat. 
 

Atès que les bases especifiques de la convocatòria de subvencions establien que 
aquestes s’havien de justificar, entre el 2 de gener de 2020 i 31 de març de 2020, per 
a les subvencions executades abans del 31 de desembre de 2019 i durant el període 
de l’1 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020 per a les subvencions executades 
fins el 30 de juny de 2020, excepte per a les Entitats Culturals que el període únic de 
justificació serà el comprès entre el 2 de gener de 2020 i 31 de març de 2020. 
 

Atès que el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga el estat 
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, va 
disposar la represa o reinici, segons el cas, dels terminis administratius suspesos en 
aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, amb efectes a partir de l’1 de juny. 
Per aquest motiu, per a les subvencions executades durant l’exercici 2020 es reprèn el 
termini d’execució que es fixa fins al 19 d’agots del 2020, i la justificació entre el 20 
d’agost fins al 20 de novembre de 2020. 
 

Atès que a data d’avui les subvenciones atorgades en aquesta convocatòria, que es 
relacionen a continuació, no han estat justificades malgrat el requeriment efectuat als 
interessats, per tal que presentessin la documentació justificativa en el termini 
improrrogables de 15 dies, d’acord amb la base 20.2 de les bases de la convocatòria. 
 

Nom NIF Import 

TOSSAL DE LA GUINEU, S.L B66676206 3.198,64 € 

XXX  2.520,00 € 

XXX  2.160,00 € 

XXX  2.160,00 € 

XXX  242,46 € 

RUCS DEL CORREDOR, S.L B66068065 2.970,00 € 

XXX  4.500,00 € 

CENTRE D'ESTUDIS DE LA NATURA DEL 
BARCELONÈS NORD 

G59323634 640,00 € 

TOTAL 18.148,64 € 
 

Atès que les subvencions que es relacionen a continuació per import de QUINZE MIL 
NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(15.988,64 €), no s’han incorporat al pressupost de 2022, motiu pel qual no escau 
adoptar cap acord al respecte: 
 

Nom NIF Import 

TOSSAL DE LA GUINEU, S.L B66676206 3.198,64 € 

XXX  2.520,00 € 
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Nom NIF Import 

XXX  2.160,00 € 

XXX  242,46 € 

RUCS DEL CORREDOR, S.L B66068065 2.970,00 € 

XXX  4.500,00 € 

CENTRE D'ESTUDIS DE LA NATURA DEL 
BARCELONÈS NORD 

G59323634 640,00 € 

TOTAL 15.988,64 € 

 
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, 
publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. REVOCAR inicialment les subvenciones atorgades en la convocatòria 
201920195120010633, de concessió de subvencions a les explotacions forestals, 
empreses agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del 
patrimoni arquitectònic, instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica i 
entitats culturals, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per no 
justificar la subvenció a la data de termini, següents: 
 

Nom NIF Import 

TOSSAL DE LA GUINEU, S.L B66676206 3.198,64 € 

XXX  2.520,00 € 

XXX  2.160,00 € 

XXX  2.160,00 € 

RUCS DEL CORREDOR, S.L B66068065 2.970,00 € 

XXX  4.500,00 € 

CENTRE D'ESTUDIS DE LA NATURA DEL 
BARCELONÈS NORD 

G59323634 640,00 € 

TOTAL 18.148,64 € 

 
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats perquè presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual, sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a ser definitiva. 
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Tercer. REDUIR l’autorització i disposició de la despesa per un import de DOS MIL 
CENT SEIXANTA EUROS (2.160,00 €) a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/47900, mitjançant el corresponent ajust de valor, en el cas que la 
revocació sigui definitiva, de la següent subvenció: 
 
Comptabilitzat 
 

Nom NIF Import 

XXX  2.160,00 € 

TOTAL 2.160,00 € 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord als interessats pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Ple, aprovar inicialment el 
“Projecte bàsic i executiu d’urbanització de l’itinerari accessible al Parc del 
Castell de Montesquiu”, amb un pressupost total de 199.533,95 €, IVA inclòs 
(Exp. núm. 2022/6886).- 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: 
 
“Des del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres s’ha proposat 
l’aprovació del “Projecte bàsic i executiu d’urbanització de l’itinerari accessible al Parc 
del Castell de Montesquiu” amb un pressupost de cent seixanta-quatre mil nou-cents 
quatre euros amb nou cèntims (164.904,09 €), IVA exclòs, que més el 21% en 
concepte d’IVA per import de trenta-quatre mil sis-cents vint-i-nou euros amb vuitanta-
sis cèntims (34.629,86 €), resulta un pressupost total de cent noranta-nou mil cinc-
cents trenta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (199.533,95 €), IVA inclòs, i que 
conté, entre d’altres documents, l’Estudi Bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 
4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 235.2 b) i c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 37.1 a) i b) del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, cal aprovar inicialment aquest projecte, fent-ne exposició pública per un 
període de 30 dies hàbils, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva, amb la qual cosa es donarà compliment 
als articles 235.2 d) del TRLMRLC i 37.1 c) del ROAS. 
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L’anunci d’exposició al públic d’aquest projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, una vegada l’aprovació inicial esdevingui definitiva, es podrà 
procedir a la tramitació de l’expedient de contractació corresponent. 
 
Vist l'apartat 3.1.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 de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16 de febrer de 2022, atès que no està previst al pressupost de l’any 2022. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap del 
Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures 
i Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR inicialment el “Projecte bàsic i executiu d’urbanització de l’itinerari 
accessible al Parc del Castell de Montesquiu”, amb un pressupost de cent seixanta-
quatre mil nou-cents quatre euros amb nou cèntims (164.904,09 €), IVA exclòs, que 
més el 21% en concepte d’IVA per import de trenta-quatre mil sis-cents vint-i-nou 
euros amb vuitanta-sis cèntims (34.629,86 €), resulta un pressupost total de cent 
noranta-nou mil cinc-cents trenta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (199.533,95 €), 
IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que 
preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Segon. SOTMETRE l’esmentat projecte a exposició pública per un període de trenta 
(30) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(9423fd16d1b31784abb1) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ANNA DOT BARDOLET (TCAT)  13/07/2021, 13:00 
 
Projecte(45947cc046a33860674f) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ANNA DOT BARDOLET (TCAT)  23/03/2022, 17:57 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics per a l’elaboració de mapes de 
soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció, en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001931).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Acció Climàtica, 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

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

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

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

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

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

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

 
5. En data 22 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 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 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions 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 NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de 

Castellbisbal 
P0805300A 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de 
capacitat 

acústica i plans 
d'acció 

202210021978 22/Y/324698 6.001,60 € 40,00 10,00 50,00 

Ajuntament 
de Castellolí 

P0806200B 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Elaboració del 
mapa de 
capacitat 
acústica 

202210006070 22/Y/324703 3.509,00 € 40,00 40,00 80,00 

Ajuntament 
de Gurb 

P0809900D 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Pla d’acció per 
la millora de la 

qualitat acústica 
ambiental a 
l’Avinguda 
d’Osona 

202210012606 22/Y/324702 4.840,00 € 30,00 30,00 60,00 

Ajuntament 
de 

Montesquiu 
P0813000G 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

ELABORACIÓ 
DE MAPA DE 

SOROLL I 
CAPACITAT 
ACÚSTICA I 

PLA D'ACCIÓ 

202210003306 22/Y/324704 4.833,95 € 40,00 40,00 80,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Roda de 

Ter 
P0818200H 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Pla per a la 
millora de la 

qualitat acústica 
de la zona 

adjacent a la 
carretera C-153 

202210017856 22/Y/324701 4.840,00 € 30,00 20,00 50,00 

Ajuntament 
de Santa 

Eugènia de 
Berga 

P0824600A 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Elaboració d'un 
pla d'acció per a 
la millora de la 

qualitat acústica 
ambiental 

202210023132 22/Y/324697 4.827,90 € 30,00 30,00 60,00 

Ajuntament 
de Santa 

Maria d'Oló 
P0825800F 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de 
capacitat 

acústica i plans 
d'acció a 

l'Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 

202210020804 22/Y/324699 3.146,00 € 60,00 40,00 100,00 

Ajuntament 
de Santa 
Susanna 

P0826100J 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Actualització del 
mapa acústic de 
Santa Susanna 

202210018543 22/Y/324700 3.872,00 € 40,00 30,00 70,00 
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament 
de Rubí 

P0818300F 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Actualització mapa 
de capacitat 

acústica 
202210020012 

No ser ens 
destinatari. Els 

destinataris 
d'aquest recurs són 
els ajuntaments de 

municipis fins a 
20.000 habitants 

 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
de Castellet 
i la Gornal 

 

P0805700B 

 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció 

Elaboració de 
mapes de soroll, 

mapes de capacitat 
acústica i plans 

d'acció de Castellet 
i la Gornal 

202210023738 

 

Sol·licitud desistida 
expressament per 

l’ens sol·licitant 

 
Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Desenvolupament 
projectes d'educació i sensibilització ambiental” en règim de concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005315).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Acció Climàtica, 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 
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- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

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

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

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

 
5. En data 22 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 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 
(BOP de 16 de febrer). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions 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 NIF Recurs Actuació Codi XGL Núm. PMT 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Criteri 
5 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Plantada popular, 
una activitat 
d'aprenentatge i 
servei vinculada 
amb el canvi 
climàtic 

22/Y/326353 202210017846 3.250,00 40,00 10,00 15,00 10,00 10,00 85,00 

Ajuntament de 
Granera 

P0809400E 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Elaboració d'un 
programa 
d'educació 
ambiental municipal 

22/Y/326348 202210014780 3.000,00 35,00 5,00 20,00 10,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Elaboració d'un pla 
municipal 
d'activitats 
d'educació 
ambiental escolar 

22/Y/326350 202210017556 5.000,00 35,00 10,00 15,00 10,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Disseny d'un 
programa 
d'educació 
ambiental 
municipal. 

22/Y/326358 202210011732 15.000,00 45,00 10,00 5,00 10,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Elaboració i difusió 
de càpsules 
audiovisuals 
didàctiques 

22/Y/326343 202210023071 4.000,00 35,00 10,00 15,00 10,00 10,00 80,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Codi XGL Núm. PMT 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Criteri 
5 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Joan 
Despí 

P0821600D 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte d’educació 
ambiental a les 
escoles SJD pel 
clima. 

22/Y/326344 202210023295 9.000,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 80,00 

Ajuntament 
d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Terra de rials!  22/Y/326355 202210020875 8.000,00 40,00 7,50 15,00 5,00 10,00 77,50 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

CARACTERITZACIÓ 
DE LA 
BIODIVERSITAT DE 
VACARISSES 
MITJANÇANT 
CIÈNCIA 
CIUTADANA 

22/Y/326359 202210011652 4.500,00 40,00 10,00 15,00 2,50 10,00 77,50 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

El camí Fariner. De 
la riera de 
l'Adoberia al riu 
Foix. Entendre el 
passat per repensar 
el futur. 

22/Y/326347 202210013993 6.500,00 45,00 10,00 10,00 2,50 10,00 77,50 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Coneix les energies 
renovables de 
Manlleu 

22/Y/326357 202210018356 8.000,00 35,00 10,00 10,00 10,00 10,00 75,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Codi XGL Núm. PMT 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Criteri 
5 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Programa 
d'educació 
ambiental municipal 

22/Y/326356 202210018069 7.000,00 40,00 10,00 10,00 5,00 10,00 75,00 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Disseny d'un 
programa 
d'educació 
ambiental a Sant 
Joan de Vilatorrada  

22/Y/326352 202210015437 3.500,00 35,00 5,00 15,00 10,00 10,00 75,00 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte "Va 
d'aigua": El Pantà 
de Sant Pau i la 
Riera de Clarà 

22/Y/326360 202210010024 5.000,00 35,00 5,00 20,00 2,50 10,00 72,50 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

ApS i Servei 
Comunitari al 
voltant dels 
itineraris de natura 

22/Y/326345 202210020099 3.000,00 37,50 5,00 10,00 10,00 10,00 72,50 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Programa 
d'educació 
ambiental sobre la 
utilització i 
recuperació de 
l'aigua a Moià 

22/Y/326346 202210021653 5.000,00 35,00 10,00 15,00 2,50 10,00 72,50 
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Ens NIF Recurs Actuació Codi XGL Núm. PMT 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Criteri 
5 

Puntuació 
Total 

Consell 
Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

SEGUIMENT 
PARC ESCULLS 
ARTIFICIALS I 
FANERÒGAMES 
MARINES DEL 
GARRAF 

22/Y/326349 202210019110 9.000,00 45,00 10,00 5,00 2,50 10,00 72,50 

Ajuntament de 
Santa 
Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

El Camí fariner del 
riu de Foix. Itinerari 
pedagògic per fer 
valer els valors 
naturals i culturals 
del riu 

22/Y/326354 202210020863 6.500,00 40,00 10,00 15,00 5,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 

Desenvolupa-
ment de 
projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Pla Director del 
Centre d'activitats 
Ambientals de Cal 
Ganxo 

22/Y/326351 202210015762 11.000,00 45,00 10,00 5,00 10,00 0,00 70,00 
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Puntuació 

Total 

Consell 
Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Desenvolupament de 
Programes 
d'educació ambiental   

202210018526 35,00 10,00 5,00 5,00 10,00 65,00 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

La fauna i la flora de 
la Ruta de l'Aigua de 
Taradell 

202210002626 25,00 5,00 15,00 10,00 10,00 65,00 

Consell 
Comarcal de 
l'Anoia 

P5800006H 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

DISSENY D'UN 
PROGRAMA D'ED. 
AMBIENTAL 
D'ÀMBIT 
COMARCAL A 
L'ANOIA  

202210018371 35,00 5,00 5,00 10,00 10,00 65,00 

Ajuntament de 
Borredà 

P0802400B 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

PROGRAMA 
D'EDUCACIÓ 
AMBIENTAL A 
BORREDÀ. 
ESTALVIEM AIGUA 

202210013495 27,50 5,00 20,00 2,50 10,00 65,00 

Ajuntament de 
Cabrils 

P0803000I 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Rutes de geocerca al 
municipi 

202210018750 30,00 5,00 15,00 5,00 10,00 65,00 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300B 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Programa visita els 
parcs i jardins de 
Mollet del Vallès 

202210019236 35,00 10,00 5,00 5,00 10,00 65,00 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Pla de comunicació 
Recollida de residus 

202210024025 25,00 10,00 15,00 5,00 10,00 65,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Acabem amb els 
plàstics d'un sol ús! 

202210013283 30,00 10,00 15,00 0,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

PROJECTE JARDI 
BOTANIC - PARC DE 
LES OLORS FINCA 
MUNICIPAL DE LA 
MUNTANYETA 

202210018111 25,00 5,00 20,00 5,00 10,00 65,00 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Realització d’un vídeo 
divulgatiu sobre la 
pagesia de Palau-
solità i Plegamans. 

202210018090 25,00 10,00 15,00 2,50 10,00 62,50 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

ELS RESIDUS. 
PROJECTE 
MUNICIPAL 

202210015913 25,00 5,00 20,00 2,50 10,00 62,50 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Projectes de 
sensibilització sobre 
prevenció de plàstics 
d'un sol ús 

202210010278 25,00 5,00 20,00 2,50 10,00 62,50 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

VA D'AIGUA AL RIU 
CARDENER 

202210013362 30,00 0,00 20,00 2,50 10,00 62,50 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Valldoreix 

P0800003F 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Projecte de ciència 
ciutadana per 
conèixer patrimoni 
natural de Valldoreix: 
ITINERARIS 
NATURALS 

202210017508 22,50 5,00 15,00 10,00 10,00 62,50 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Puntuació 

Total 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

DESENVOLUPA- 
MENT DE 
PROJECTES 
D’EDUCACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL 

202210011024 35,00 5,00 15,00 5,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Programa d'educació 
i sensibilització 
ambiental del Parc 
Fluvial del riu Ripoll a 
Barberà del Vallès 

202210019352 35,00 5,00 10,00 0,00 10,00 60,00 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Menys residus més 
recursos 

202210024422 30,00 5,00 20,00 5,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
les Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Desenvolupament de 
projectes d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

202210008234 30,00 10,00 10,00 10,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Rutes autoguiades 
pels turons de 
Montgat 

202210019447 20,00 10,00 15,00 5,00 10,00 60,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Entitats, agents i 
equipaments: 
sensibilitzem a través 
de l'exemple reduint 
l'impacte dels plàstics 

202210024048 40,00 10,00 5,00 5,00 0,00 60,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Puntuació 

Total 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

P0801400C 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

PROJECTE 
D'ITINERARI 
DIDÀCTIC DE LA 
VEGETACIÓ 
D'AIGUAFREDA DE 
DALT 

202210015600 20,00 5,00 20,00 2,50 10,00 57,50 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

P0823500D 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

DESENVOLUPA- 
MENT DE 
PROJECTES 
D'EDUCACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL 

202210019598 25,00 5,00 15,00 2,50 10,00 57,50 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

PROJECTE PER 
POTENCIAR I 
MANTENIR ENTORN 
RIERA DE GAIÀ 

202210014861 20,00 5,00 20,00 2,50 10,00 57,50 

Consorci de 
Promoció 
Turística Costa 
del Maresme 

Q0801899F 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Projecte de divulgació 
ambiental a les 
escoles amb la iaia 
del Maresme a través 
de la gamificació 

202210024382 30,00 5,00 5,00 5,00 10,00 55,00 

Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Ruta autoguiada dels 
forns de calç de 
Pallejà 

202210016871 20,00 5,00 15,00 2,50 10,00 52,50 

Consell 
Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Programa d'educació 
ambiental Arriba 
l'hora d'actuar front el 
Canvi Climàtic al 
Maresme 

202210018157 27,50 5,00 5,00 5,00 10,00 52,50 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Redacció de projecte 
educatiu Amphibia 

202210013879 25,00 5,00 5,00 5,00 10,00 50,00 

Ajuntament de 
Parets del 
Vallès 

P0815800H 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Redacció del projecte 
de Reposició de 
l'arbrat i plantades 
“Arbres Correctes en 
el Lloc Correcte” 
emmarcat en el 
projecte Europeu 
3000 arbres pel 2030. 

202210018616 20,00 10,00 15,00 5,00 0,00 50,00 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 

Desenvolupament de 
projectes d'educació 
i sensibilització 
ambiental 

Coneixem Roques 
Blanques 

202210014112 20,00 5,00 20,00 5,00 0,00 50,00 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment del requisit d’obtenció de la puntuació mínima de 50 
punts: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Puntuació 

Total 

Ajuntament 
de Badia del 
Vallès 

P0831200A 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Divulgació del 
PAESC 

202210018267 17,50 5,00 15,00 0,00 10,00 47,50 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
del Cardener 

P0800313I 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Disseny d'una 
activitat educativa 
en prevenció de 
residus 

202210019956 25,00 5,00 10,00 5,00 0,00 45,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Puntuació 

Total 

Mancomunitat 
Penedès - 
Garraf 

P0800008E 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte per 
l'elaboració d'eco-
auditories als 
centres 
d'ensenyament. 

202210020717 30,00 5,00 5,00 5,00 0,00 45,00 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Itineraris pels 
espais periurbans 
amb impacte 
ambiental 

202210022569 25,00 10,00 5,00 5,00 0,00 45,00 

Ajuntament 
de Sant 
Andreu de la 
Barca 

P0819500J 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Disseny d'un 
itinerari de 
natura, amb la 
identificació i 
descripció dels 
punts d'interès, i 
proposta de 
senyalització 

202210021049 25,00 5,00 10,00 2,50 0,00 42,50 

Ajuntament 
de Castellar 
del Vallès 

P0805000G 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Itinerari pel riu 
Ripoll 

202210023043 17,50 0,00 10,00 2,50 10,00 40,00 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Senyalització de 
les espècies 
vegetals arbòries 
rellevants del 
Parc Central i el 
Parc Central Nou 

202210020390 20,00 0,00 5,00 0,00 10,00 35,00 
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Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 

Desenvolupament 
de projectes 
d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

Projecte 
d'APS sobre 
el canvi 
climàtic 

202210020473 
Desistiment 
explícit de 
l'ens 

 
Vuitè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria d’“Educació ambiental 
per a la transició energètica” en règim de concurrència competitiva, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005317).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 
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- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

b. Sol·licituds desestimades per incompliment del requisit d’obtenció de la 
puntuació mínima de 50 punts. 
  

5. En data 22 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 
Climàtica, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 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 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions 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 NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

Puntuació 
interès 

estratègic 
del projecte 

Puntuació 
nombre 

d’edificis 

Puntuació 
nombre 

habitants 

Puntuació 
motivació, 
necessitat i 
justificació 
del projecte 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Vilanova 

del Camí 
P0830300J 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Campanya 
50/50 

d’estalvi 
energètic i 

passa 
l’energia 

2022100
14624 

22/Y/3264
52 

 
 
 

5.500,00 
 

 
 
 

35,00 

 
 
 

15,00 
10,00 10,00 70,00 

Ajuntament 
de Cornellà 
de Llobregat 

P0807200A 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Marató de 
l'energia i 

Euronet 50/50 
a dues 
escoles 

2022100
13881 

22/Y/3264
50 

 
 
 

5.500,00 
 

 
 
 

35,00 

 
 
 

15,00 
5,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Educació 
ambiental per 

la transició 
energètica 

2022100
11045 

22/Y/3264
55 

 
 

4.500,00 
 

 
 

25,00 

 
 

10,00 15,00 10,00 60,00 

Ajuntament 
de Calaf 

P0803100G 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Passa 
l'energia de 
l'Ajuntament 

de Calaf 

2022100
21231 

22/Y/3264
49 

 
 

900,00 

 
 

25,00 

 
 

5,00 15,00 10,00 55,00 

Ajuntament 
de 

Castellbisbal 
P0805300A 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Passem 
l'energia a 3 
equipaments 

d'oficines 
municipals: 
Ajuntament, 

Can Margarit i 
Els Costals 

 
2022100
22021 

 
22/Y/3264

47 

 
 
 
 

2.700,00 

 
 
 
 

25,00 

 
 
 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

55,00 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

Puntuació 
interès 

estratègic 
del projecte 

Puntuació 
nombre 

d’edificis 

Puntuació 
nombre 

habitants 

Puntuació 
motivació, 
necessitat i 
justificació 
del projecte 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de 

Castellnou 
de Bages 

P0806100D 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Estalvi 
energètic en 
equipaments 

50/50 

2022100
11890 

22/Y/3264
56 

 
 

950,00 

 
 

25,00 

 
 

5,00 15,00 10,00 55,00 

Ajuntament 
de la 

Garriga 
P0808700I 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Projecte 
50/50 a 

l'escola Giroi 
i/o 

Puiggraciós 

 
2022100
16042 

 
22/Y/3264

54 

 
 
 

1.900,00 

 
 
 

25,00 

 
 
 

5,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
50,00 

Ajuntament 
de Manlleu 

P0811100G 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Passa 
l'energia a 

equipaments 
municipals: 
Ajuntament, 

Serveis 
Socials i Can 

Puget 

 
 

2022100
17654 

 
22/Y/3264

53 

 
 
 
 

2.700,00 

 
 
 
 

25,00 

 
 
 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

55,00 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 

Sesgarrigues 

P0820500G 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Campanya 
50/50 

d’estalvi 
energètic a 
l'Escola Les 

Vinyes 

2022100
13419 

22/Y/3264
51 

 
 
 

950,00 

 
 
 

25,00 

 
 
 

5,00 
15,00 10,00 55,00 

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Campanyes 
50/50 

d'estalvi 
energètic a 

centres 
educatius 

2022100
07424 

22/Y/3264
57 

 
 
 

4.750,00 

 
 
 

25,00 

 
 
 

10,00 
10,00 10,00 55,00 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi XGL 
Aportació 

de la 
Diputació 

Puntuació 
interès 

estratègic 
del projecte 

Puntuació 
nombre 

d’edificis 

Puntuació 
nombre 

habitants 

Puntuació 
motivació, 
necessitat i 
justificació 
del projecte 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Súria 

P0827400C 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Programa 
50/50 a les 
escoles de 

Súria 

2022100
21660 

22/Y/3264
48 

 
 

1.900,00 

 
 

25,00 

 
 

5,00 15,00 5,00 50,00 

Ajuntament 
de Vallirana 

P0829600F 

Educació 
ambiental 

per la 
transició 

energètica 

Educació 
ambiental per 

la transició 
energètica 

 
2022100
23196 

 
22/Y/3264

46 

 
 
 

900,00 

 
 
 

25,00 

 
 
 

5,00 
10,00 10,00 50,00 
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment del requisit d’obtenció de la puntuació mínima de 50 punts: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Puntuació 
interès 

estratègic 
del projecte 

Puntuació 
nombre 

d’edificis 

Puntuació 
nombre 

habitants 

Puntuació 
motivació, 
necessitat i 
justificació 
del projecte 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 

Educació 
ambiental per 

la transició 
energètica 

50/50! Estalvi 
energètic als centre 
educatius de Gavà 

202210020
106 

25,00 5,00 10,00 5,00 45,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 

Educació 
ambiental per 

la transició 
energètica 

Passa l’energia als 
mercats municipals 

202210019
395 

25,00 5,00 5,00 10,00 45,00 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
P0819700F 

Educació 
ambiental per 

la transició 
energètica 

A-prenem el sol 
202210014

056 
0,00 5,00 15,00 10,00 30,00 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Educació 
ambiental per 

la transició 
energètica 

A- Prenem el sol a 
Pau Casals 

202210009
617 

0,00 5,00 15,00 10,00 30,00 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 

Educació 
ambiental per 

la transició 
energètica 

A-prenem el sol 
202210010

544 
0,00 10,00 10,00 5,00 25,00 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H 

Educació 
ambiental per 

la transició 
energètica 

Redacció del 
projecte A-prenem 

del Sol per la 
comunitat educativa 

de l'escola 
municipal Pau Vila 

202210018
600 

0,00 5,00 10,00 10,00 25,00 
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Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Planificació per a 
la transició energètica i el clima”, en règim de concurrència competitiva, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0005833).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

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

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

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
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4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 
estats següents: 

 
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 

concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

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

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

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

 
5. En data 22 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022, 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. 1388/22, de 
14 de febrer de 2022, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) el 16 de febrer de 2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions 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 NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Implica-
ció 

Compromís 
Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Consell Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció i actualització 
dels PAESC de forma 

agrupada dels municipis 
d’Osona centre (7 

municipis) 

202210019544 22/Y/324874  5.600 8.400 65 25 8 98 

Consell Comarcal 
del Bages 

P5800009B 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Pla d'acció contra el 
canvi climàtic i per la 
transició energètica 

supramunicipal - PAESC 
agrupat 

202210016590 22/Y/324884 5.960 8.940 65 25 8 98 

Ajuntament de 
Copons 

P0807000E 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Estudi energies 
renovables a Copons 

202210022470 22/Y/324875  2.096,33 2.562,18 60 25 8 93 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Estudi del potencial 
d'energia fotovoltaica de 

Casserres 
202210017928 22/Y/324876  3.000 4.500 55 25 8 88 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

P0819700F 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

PAESC Sant Antoni de 
Vilamajor 

202210024302 22/Y/324873  3.150 3.850 65 10 8 83 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Elaboració del PAESC 
en relació al pla de 

transició energètica local 
202210020917 22/Y/324878  3.150 3.850 65 10 8 83 

Ajuntament de Sant 
Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Elaboració del Pla 
d'Acció per l'Energia 
Sostenible i el Clima 
(PAESC) municipal 

202210022846 22/Y/324872  3.150 3.850 65 10 8 83 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

P0800024B 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció i actualització 
dels PAESC de forma 

agrupada dels municipis 
d'Osona sud 

202210023438 22/Y/324870  4.950 6.050 65 10 8 83 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Implica-
ció 

Compromís 
Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Consell Comarcal 
del Maresme 

P5800008D 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Pla Estratègic per la 
implantació de fonts 

d’energia fotovoltaica al 
Maresme 

202210018162 22/Y/324877  3.200 4.800 50 25 8 83 

Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

PAESC i Pla de transició 
energètica local de 

Pallejà 
202210007678 22/Y/324891  3.375 4.125 65 10 8 83 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del PAESC de 
Castellbisbal 

202210022014 22/Y/324880  3.600 4.400 65 10 8 83 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima (PAESC) a Abrera 
202210014457 22/Y/324887  3.375 4.125 65 10 8 83 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Planificació per la 
transició energètica i el 

clima 
202210019799 22/Y/324871  3.375 4.125 65 10 8 83 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del Pla 
d'Actuació per la 

Energia Sostenible i el 
Clima 

202210014696 22/Y/324886  3.375 4.125 65 10 8 83 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del Pla d'Acció 
per a l'Energia 

Sostenible i el Clima 
202210010548 22/Y/324888  3.375 4.125 65 10 8 83 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció Pla Transició 
Energètica- PAES 

202210010189 22/Y/324889  4.800 7.200 60 10 8 78 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

P5800013D 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

PAESC agrupat dels 
municipis de l'Alt 

Penedès - modalitat 
agrupada 2 

202210015818  22/Y/324883 10.800 13.200 45 25 8 78 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Implica-
ció 

Compromís 
Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Estudi de la capacitat de 
producció de FV en les 

cobertes d'un àmbit 
industrial i vincular-ho a 
les corbes de demanada 

de totes les empreses 
de l'àmbit. 

202210020439 22/Y/324868 3.150 3.850 65 5 8 78 

Consorci de la Vall 
del Ges, Orís i 
Bisaura 

P0800157J 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Actualització del PAESC 
per a la unitat de 

Paisatge Osona Nord (4 
municipis) 

202210021232 22/Y/324882 4.880 7.320 65 10 0 75 

Consorci del 
Lluçanès 

P0800097H 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció i actualització 
dels PAESC dels 

municipis del Lluçanès 
de forma agrupada 

202210021146 22/Y/324881  5.000 7.500 65 10 0 75 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Planificació per a la 
transició energètica i el 

clima 
202210007021 22/Y/324890  3.150 3.850 40 25 8 73 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció del pla de 
transició energètica 
vinculat al PAESC 

202210021869 22/Y/324879  2.925 3.575 50 10 8 68 

Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Potencial d'energies 
renovables (fotovoltaica) 

a Vilada 
202210024815  22/Y/324869 3.375 4.125 35 25 8 68 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Planificació per a la 
transició energètica 

i el clima 

Redacció PAESC 
Masquefa 

202210015412 22/Y/324885  5.400 6.600 50 10 8 68 
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per manca de 
recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Implicació Compromís 
Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Consell 
Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 
Planificació per a la 

transició energètica i el 
clima 

Diagnosi de la 
Biodiversitat a les 

Muntanyes del Baix 
202210018530 55 5 8 68 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 
Planificació per a la 

transició energètica i el 
clima 

redacció del PAESC 
Argentona 

202210022749 47 10 8 65 

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

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Implicació Compromís 
Treball 

en 
xarxa 

Punts 
Totals 

Requisit 
incomplert 

Mancomunitat 
Penedès - 
Garraf 

P0800008E 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima de la 

Mancomunitat 
Penedès-Garraf. 

202210020732 30 20 8 63 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Occidental 

P5800007F 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Pla d'acció per a 
la transició 

energètica al 
Vallès Occidental 

202210018720 35 20 8 63 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Implicació Compromís 
Treball 

en 
xarxa 

Punts 
Totals 

Requisit 
incomplert 

Ajuntament 
de Martorell 

P0811300C 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Estudi del 
potencial de 

desenvolupament 
de l'energia 

fotovoltaica a 
Martorell  

202210021218 45 10 8 63 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Ajuntament 
de Gallifa 

P0808600A 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Redacció del 
PAESC - Gallifa 

202210021681 35 25 0 60 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Ajuntament 
de 
Calldetenes 

P0822400H 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Estudi per a la 
implantació d'una 
planta de Biogas 

202210021690 35 25 0 60 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Viabilitat 
instal·lació 

d'autoconsum 
l'abocador 

clausurat coll d'en 
Ferran 

202210019364 45 5 8 58 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Ajuntament 
de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Estudi sobre els 
beneficis del bosc 

urbà per a la 
mitigació del canvi 

climàtic i dels 
contaminants 

202210018884 45 5 8 58 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Implicació Compromís 
Treball 

en 
xarxa 

Punts 
Totals 

Requisit 
incomplert 

Ajuntament 
de la Garriga 

P0808700I 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Estudi potencial 
renovables en 
dependències 

municipals 

202210016048 45 5 8 58 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Ajuntament 
de Sant 
Cugat del 
Vallès 

P0820400J 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Línia 3. Altres 
estudis i plans 

climàtics 
innovadors 

202210014490 45 5 8 58 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Agència de 
Desenvolupa-
ment 
Econòmic del 
Garraf 

Q0801811A 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Estudi del 
potencial 

d'energies 
renovables en els 
PAE del Garraf 

202210023694 35 5 0 40 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Ajuntament 
dels Hostalets 
de Pierola 

P0816100B 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Revisió i 
Adaptació del 

PAESC 
202210021761 20 10 8 38 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  

Ajuntament 
de la Llacuna 

P0810300D 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Estudi  
d’adaptació al 

Canvi Climàtic a la 
Llacuna  

202210013606 0 25 0 25 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 

requerida (65 
punts)  
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Implicació Compromís 
Treball 

en 
xarxa 

Punts 
Totals 

Requisit 
incomplert 

Ajuntament 
de Vacarisses 

P0829100G 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Redacció Pla de 
Transició 

Energètica 
Municipal 

202210009610 0 0 0 0 

Ja disposa 
d'un pla 

d'acció per a 
l'energia 

sostenible i el 
clima d'acord 
amb els seus 
compromisos 

adquirits  

Ajuntament 
de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E 

Planificació per a 
la transició 

energètica i el 
clima 

Planificació per a 
la Transició 

Energètica i el 
Clima 

202210016104 0 0 0 0 

No està 
adherit al 

Pacte de les 
Alcaldies amb 
posterioritat a 
novembre de 

2015  

 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 

Elaboració de plans 
d'acció contra el canvi 

climàtic  
202210019477 

Desistiment explícit 
per part de l'ens  

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 
Refugis climàtics 202210003648 

Desistiment tàcit en 
no fer esmena 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 

L'elaboració de plans 
d'acció contra el canvi 

climàtic (PAESC) 
202210022153 

Desistiment tàcit en 
no fer esmena 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 
Redacció del PAESC 202210020703 

Desistiment tàcit en 
no fer esmena 

Ajuntament de 
Rellinars 

P0817800F 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 
PAESC Transició 

Energètica 
202210019717 

Desistiment tàcit en 
no fer esmena 

Ajuntament del Brull P0802600G 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 
PAESC 202210017100 

Desistiment tàcit en 
no fer esmena 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 
Elaboració PAESC 202210013923 

Desistiment tàcit en 
no fer esmena 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 
Actualització PAESC - 

HORITZÓ 2030 
202210013226 

Desistiment tàcit en 
no fer esmena 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 
Planificació per a la transició 

energètica i el clima 

Solucions per a 
l'eficiència energètica 
edifici de l'Ajuntament 

202210020183 
Desistiment tàcit en 

no fer esmena 
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Vuitè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 

32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió de 
comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica”, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2022/0005834).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

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

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

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
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4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 
estats següents: 

 
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 

concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

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

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

 
5. En data 29 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 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 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions 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 NIF Recurs Actuació Codi XGL Núm. PMT 
Import 
2022 
(EUR)  

Import 
2023 
(EUR) 

Maduresa 
del 

projecte 

Treball 
en 

xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Casserres 

P0804800A 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Gestió de la nova 
comunitat energètica 
de Casserres 

22/Y/324857 202210017926 5.400,00 3.600,00 55,00 15,00 10,00 80,00 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Estudi estatuts i 
projecte de serveis per 
la constitució de 
"TeSol - Comunitat 
Energètica de 
Terrassa" 

22/Y/324855 202210021818 6.000,00 4.000,00 60,00 15,00 3,00 78,00 

Ajuntament 
de Saldes 

P0818900C 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

AUTOSUFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 
COOPERATIVA DEL 
MUNICIPI DE 
SALDES  

22/Y/324852 202210001463 6.000,00 4.000,00 65,00 0,00 10,00 75,00 

Ajuntament 
de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

COMUNITAT 
ENERGÈTICA 
NUCLIS RIBES I 
ROQUETES 

22/Y/324854 202210020547 5.400,00 3.600,00 55,00 15,00 3,00 73,00 

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Gestió d'una 
comunitat local 
d'energia 

22/Y/324867 202210003647 5.400,00 3.600,00 55,00 15,00 3,00 73,00 

Ajuntament 
de Taradell 

P0827800D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Promoció d'un parc 
solar fotovoltaic de la 
Cooperativa Taradell 
Sostenible (TARSOS) 

22/Y/324864 202210014320 5.400,00 3.600,00 45,00 15,00 10,00 70,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Codi XGL Núm. PMT 
Import 
2022 
(EUR)  

Import 
2023 
(EUR) 

Maduresa 
del 

projecte 

Treball 
en 

xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Granollers 

P0809500B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Suport a la gestió de 
la comunitat 
d'energies renovables 
de Can Bassa a 
Granollers 

22/Y/324865 202210015297 7.200,00 4.800,00 50,00 15,00 3,00 68,00 

Ajuntament 
de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Assistència per a la 
creació d'una 
comunitat energètica 
amb la ciutadania i 
empresariat 

22/Y/324851 202210018929 6.000,00 4.000,00 50,00 15,00 3,00 68,00 

Ajuntament 
de Mediona 

P0812100F 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Una comunitat 
energètica a Mediona 

22/Y/324858 202210017257 5.400,00 3.600,00 50,00 7,00 10,00 67,00 

Ajuntament 
de Cardedeu 

P0804500G 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Comunitat Energètica 
Local de Cardedeu 
(CEL-CARDEDEU) 

22/Y/324866 202210010585 6.000,00 4.000,00 45,00 15,00 5,00 65,00 

Ajuntament 
de Centelles 

P0806600C 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

GESTIÓ 
COMUNITATS 
ENERGÈTIQUES 

22/Y/324862 202210022394 5.400,00 3.600,00 40,00 15,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant 
Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Instal·lació 
agrovoltaica 

22/Y/324863 202210015603 8.400,00 5.600,00 40,00 15,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
dels 
Hostalets de 
Pierola 

P0816100B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Gestió de la 
instal·lació de FV per 
autoconsum compartit 

22/Y/324856 202210021752 5.400,00 3.600,00 40,00 15,00 10,00 65,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Codi XGL Núm. PMT 
Import 
2022 
(EUR)  

Import 
2023 
(EUR) 

Maduresa 
del 

projecte 

Treball 
en 

xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
de Sant Pere 
de Vilamajor 

P0823400G 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Gestió de comunitats 
energètiques 

22/Y/324853 202210019985 5.400,00 3.600,00 40,00 15,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica de Sant Pol 
de Mar 

22/Y/324859 202210017754 5.400,00 3.600,00 40,00 15,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Viabilitat Comunitat 
Energètica Local de 
les plaques FV de 
l'Escola Sesmon d'Oló 

22/Y/324860 202210016219 4.800,00 3.200,00 40,00 15,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
de Gurb 

P0809900D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Creació d'una 
comunitat energètica 
industrial al PAE de 
Gurb 

22/Y/324861 202210015936 4.800,00 3.200,00 40,00 15,00 10,00 65,00 
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per 
incompliment del requisit d’obtenció de la puntuació mínima de 65 punts: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Maduresa 

del 
projecte 

Treball 
en xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

SUPORT A 
L'OFICINA 
MUNICIPAL 
D'ENERGIA 
SOSTENIBLE PER 
A LA CREACIÓ DE 
COMUNITATS 
ENERGÈTIQUES 

202210020329 45,00 15,00 3,00 63,00 

Ajuntament de 
Copons 

P0807000E 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Creació de 
comunitat 
energètica a 
Copons 

202210022475 35,00 15,00 10,00 60,00 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Com crear una 
comunitat 
energètica 

202210016285 40,00 15,00 5,00 60,00 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Gestió de 
comunitats 
energètiques o 
mecanismes 
similars per la 
transició energètica 

202210019696 43,00 7,00 10,00 60,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Creació d'una 
comunitat 
energètica a Sant 
Cugat Sesgarrigues 

202210020573 35,00 15,00 10,00 60,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Maduresa 

del 
projecte 

Treball 
en xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Gestió de 
comunitats 
energètiques o 
mecanismes 
similars per la 
transició energètica 

202210020142 40,00 15,00 5,00 60,00 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Implantació de 
comunitat 
energètica al 
Mercat Municipal 
de Manlleu 

202210017652 40,00 15,00 3,00 58,00 

Ajuntament de 
la Garriga 

P0808700I 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Creació d'una 
comunitat 
energètica local a 
la Garriga 

202210020558 45,00 7,00 5,00 57,00 

Ajuntament de 
Lluçà 

P0810800C 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

PROMOURE LA 
CREACIÓ D'UNA 
COMUNITAT 
ENERGÈTICA 

202210012697 30,00 15,00 10,00 55,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Suport a la gestió 
de la comunitat 
energètica de Sant 
Quirze de Besora 

202210023758 30,00 15,00 10,00 55,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Gestió de la 
comunitat 
energètica Lloriana 

202210023233 30,00 15,00 10,00 55,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Maduresa 

del 
projecte 

Treball 
en xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Comunitat 
energètica a la 
Plana Novella 

202210024676 30,00 15,00 10,00 55,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Promoció Impuls i 
Dinamització de 
Comunitats 
energètiques 
publico-privades a 
Sant Feliu de 
Llobregat 

202210018867 35,00 15,00 3,00 53,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

PROMOCIÓ DE 
LES COMUNITATS 
ENERGÈTIQUES 
CIUTADANES 

202210019374 35,00 15,00 3,00 53,00 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

CREACIÓ DE LA 
COMUNITAT 
ENERGÈTICA DEL 
MASNOU 

202210015883 35,00 15,00 3,00 53,00 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

COMUNITAT 
ENERGÈTICA 
MUNICIPAL 

202210009607 25,00 15,00 10,00 50,00 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Suport tècnic en 
autoconsum 
fotovoltaic 
compartit 
Ajuntament-Veïns 

202210014853 33,00 7,00 10,00 50,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Maduresa 

del 
projecte 

Treball 
en xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Suport tècnic per a 
la gestió de 
comunitats 
energètiques i/o 
mecanismes per a 
la transició 
energètica. 
Assistència tècnica 
en la dinamització, 
suport en la 
redacció de 
documents, 
capacitació, etc. 

202210021968 30,00 15,00 3,00 48,00 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Fomentem les 
comunitats 
energètiques entre 
empreses dels 
PAE’s 

202210023046 30,00 7,00 10,00 47,00 

Ajuntament de 
la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

COMPARTIM 
ENERGIA 

202210022952 20,00 15,00 10,00 45,00 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Creació d'una 
comunitat 
energètica 
industrial als PAE 
de Vic 

202210023123 25,00 15,00 3,00 43,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Maduresa 

del 
projecte 

Treball 
en xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

ESTUDI PER LA 
CREACIÓ D'UNA 
COMUNITAT 
ENERGETICA 
LOCAL 

202210006189 15,00 15,00 10,00 40,00 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Implantació 
Comunitats 
energètiques locals 

202210024533 30,00 7,00 3,00 40,00 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Fase 0 comunitat 
energètica 

202210019260 15,00 15,00 10,00 40,00 

Ajuntament 
d'Orís 

P0814900G 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

IMPULS D'UNA 
COMUNITAT 
ENERGÈTICA 
LOCAL 

202210016659 15,00 15,00 10,00 40,00 

Ajuntament de 
Santa 
Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

PROMOCIÓ DE LA 
IMPLANTACIÓ DE 
COMUNITATS 
ENERGÈTIQUES 
LOCALS 

202210022504 15,00 15,00 5,00 35,00 

Ajuntament de 
Vilassar de 
Dalt 

P0821300A 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Suport per la 
creació de 
comunitats 
energètiques 

202210020188 10,00 15,00 10,00 35,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Maduresa 

del 
projecte 

Treball 
en xarxa 

Mida del 
municipi 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Comunitat 
energètica de Vilobí 
del Penedès 

202210013001 10,00 15,00 10,00 35,00 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 

Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

Projecte de creació 
d'una comunitat 
energètica 

202210016850 10,00 7,00 5,00 22,00 
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Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
del Brull 

P0802600G 

Gestió de 
comunitats 
energètiques o 
mecanismes 
similars per la 
transició energètica 

Comunitat 
energètica del 
Brull 

202210016963 
Falta de 
resposta a 
esmena 

 
Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics per a l’avaluació de la qualitat de 
les aigües, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0002056).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, 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 el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 

són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

objecte d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 
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- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada i, en el cas 

de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit 
incomplert. 

- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

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

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

 
5. En data 22 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de l’Àrea d’Acció 

Climàtica, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria del 
Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 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 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions 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 NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES AIGÜES 

DE DUES FONTS 
NATURALS D’ALELLA 

(ESQUERDA I 
EUCALIPTUS) 

202210010661 22/Y/324672 54,00 39,00 93,00 

Ajuntament 
d'Alpens 

P0800400D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210010854 22/Y/324671 36,00 40,00 76,00 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua de quatre 
fonts naturals del municipi 

202210013028 22/Y/324660 42,00 40,00 82,00 

Ajuntament de 
Bagà 

P0801600H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de les fonts 
naturals de Bagà 

202210006533 22/Y/324684 24,00 40,00 64,00 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIO QUALITAT 
D'AIGUA POU DE CAL 

JOANIC I FONT DEL VILÀ 
202210013196 22/Y/324659 54,00 40,00 94,00 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts del 

Parc Fluvial del Riu Ripoll a 
Barberà del Vallès 

202210019441 22/Y/324634 48,00 35,00 83,00 

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts del 

municipi de Berga 
202210009219 22/Y/324675 6,00 38,00 44,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

del Fai 
P0802300D 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 
Anàlisis de les fonts naturals 202210018239 22/Y/324638 12,00 39,00 51,00 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts 
naturals de Caldes de 

Montbui 

202210022291 22/Y/324621 36,00 37,00 73,00 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts 
naturals del municipi. 

202210012024 22/Y/324664 42,00 40,00 82,00 

Ajuntament de 
Callús 

P0803700D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació qualitat de l'aigua 
de la Font d'Antius 

202210009021 22/Y/324677 60,00 40,00 100,00 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de l'aigua de tres 
pous municipals Pous del 
Camp de futbol i pou del 

Parc de can Xarlet 

202210023549 22/Y/324617 48,00 38,00 86,00 

Ajuntament de 
Capolat 

P0804400J 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

FONTS NATURALS DE 
CAPOLAT 

202210014233 22/Y/324655 54,00 40,00 94,00 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts 

naturals. 
202210009700 22/Y/324673 0,00 40,00 40,00 

Ajuntament de 
Castellar del 

Riu 
P0804900I 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de les fonts 
naturals 

202210009459 22/Y/324674 60,00 40,00 100,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Estudi anual de la qualitat 
de l'aigua de les fonts 

naturals a Castellar del 
Vallès 

202210023228 22/Y/324618 0,00 36,00 36,00 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua de 5 fonts 
d'ús públic (Can Campanyà, 
Canal, Fullaraca, El Cabrer i 

La Truita) 

202210022034 22/Y/324625 36,00 38,00 74,00 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210024479 22/Y/324614 30,00 40,00 70,00 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 
P0805900H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Control qualitat aigües de 
les Fonts municipals 

202210022194 22/Y/324622 54,00 40,00 94,00 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
P0805800J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació qualitat de les 
aigües de les fonts naturals 

202210016885 22/Y/324640 48,00 40,00 88,00 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua de 6 fonts 
naturals de Castellterçol. 

202210005817 22/Y/324687 30,00 40,00 70,00 

Ajuntament de 
Cercs 

P0826800E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació qualitat aigües en 
les fonts de Cercs 

202210016389 22/Y/324644 48,00 40,00 88,00 

Ajuntament de 
Copons 

P0807000E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la font de la 

vila 
202210017877 22/Y/324641 60,00 40,00 100,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 
Avaluació qualitat d’aigües 202210024731 22/Y/324611 0,00 38,00 38,00 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de les fonts de 
l'Esquirol 

202210023918 22/Y/324616 36,00 40,00 76,00 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
P0813300A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts de 

Figaró-Montmany 
202210007607 22/Y/324681 42,00 40,00 82,00 

Ajuntament de 
Fígols 

P0807900F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210008861 22/Y/324648 60,00 40,00 100,00 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210002028 22/Y/324695 30,00 40,00 70,00 

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
P0808500C 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANALISI DE MOSTRES 
D'AIGUA DE FONTS 

NATURALS 
202210013176 22/Y/324658 36,00 37,00 73,00 

Ajuntament de 
Gaià 

P0808900E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 2022 

202210005774 22/Y/324686 48,00 40,00 88,00 

Ajuntament de 
Gisclareny 

P0809200I 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües a la Font de Coll 

de Bauma i la Fontvella.  
202210008288 22/Y/324682 54,00 40,00 94,00 

Ajuntament de 
Granera 

P0809400E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les fonts naturals de 

Granera 
202210022923 22/Y/324620 36,00 40,00 76,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES AIGÜES 
DE LA FONT DEL BOIX, LA 
FORADADA, EL PANXUT I 

SANT LLORENÇ 

202210012267 22/Y/324665 42,00 40,00 82,00 

Ajuntament de 
la Llacuna 

P0810300D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIO DE LA 
QUALITAT DE LES AIGUES 

A LA LLACUNA  
202210013583 22/Y/324652 30,00 40,00 70,00 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210002872 22/Y/324694 54,00 28,00 82,00 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de l'aigua de les 
fonts naturals de Masquefa 

202210015378 22/Y/324649 36,00 39,00 75,00 

Ajuntament de 
Mediona 

P0812100F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES 

AIGÜES- FONTS DE 
MUNTANYA  

202210008469 22/Y/324678 24,00 40,00 64,00 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts 

naturals 
202210015417 22/Y/324650 24,00 39,00 63,00 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües: Font natural de 

Mussa i Font Prat 
202210016551 22/Y/324643 54,00 40,00 94,00 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les Fonts  

202210013650 22/Y/324657 36,00 40,00 76,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Mura 

P0813800J 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISIS FONTS DE 
MURA 2022 

202210011903 22/Y/324670 36,00 40,00 76,00 

Ajuntament de 
Navàs 

P0814000F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 
Fonts naturals de Navàs 202210003672 22/Y/324692 42,00 39,00 81,00 

Ajuntament de 
la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 
CONTROL AIGUA FONTS  202210012462 22/Y/324662 18,00 40,00 58,00 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació qualitat de les 
aigües de fonts naturals 

202210014856 22/Y/324639 36,00 36,00 72,00 

Ajuntament 
d'Olost 

P0814800I 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210008300 22/Y/324679 42,00 40,00 82,00 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua de les fonts d'Olvan 

202210024625 22/Y/324612 42,00 40,00 82,00 

Ajuntament 
d'Orpí 

P0815100C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües del municipi 

d'Orpí 
202210024499 22/Y/324613 48,00 40,00 88,00 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua del pou de 
Boada Vell (horts 

municipals) i de les fonts del 
municipi. 

202210017996 22/Y/324633 48,00 38,00 86,00 

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisis de les fonts naturals 
d'aigua del Papiol 

202210005635 22/Y/324688 48,00 40,00 88,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
la Pobla de 

Lillet 
P0816500C 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts 

naturals 
202210018883 22/Y/324635 0,00 40,00 40,00 

Ajuntament de 
la Quar 

P0817600J 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la Font de 

l'Abad 
202210018840 22/Y/324636 60,00 40,00 100,00 

Ajuntament de 
Ripollet 

P0817900D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de les aigües de les 
fonts del Petricó i de Can 

Mas. 
202210022673 22/Y/324619 54,00 34,00 88,00 

Ajuntament de 
Rupit i Pruit 

P0818500A 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de les fonts de Rupit 
i Pruit 

202210015354 22/Y/324651 30,00 40,00 70,00 

Ajuntament de 
Saldes 

P0818900C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES AIGÜES 

202210012424 22/Y/324663 36,00 40,00 76,00 

Ajuntament de 
Sant Agustí de 

Lluçanès 
P0819400C 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210015213 22/Y/324654 48,00 40,00 88,00 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ AIGÜES DE 
LA FONT DEL RECTOR 

2022 
202210015922 22/Y/324646 60,00 40,00 100,00 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació qualitat aigües 
fonts naturals 

202210020236 22/Y/324627 36,00 37,00 73,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
P0820500G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua de la Font del Cuscó 

202210020079 22/Y/324628 60,00 40,00 100,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210006180 22/Y/324685 36,00 40,00 76,00 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE L’AIGUA DE 

LA FONT DE LA 
URBANITZACIÓ FONT 

MONTNEGRE. 

202210011831 22/Y/324668 60,00 40,00 100,00 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 
P0821500F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISIS DE LES FONTS 
DE LA MOLA I DE LA 

MANSANA 
202210000921 22/Y/324696 54,00 40,00 94,00 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de l'aigua de les 
Fonts Naturals  

202210003141 22/Y/324693 18,00 40,00 58,00 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

avaluació de la qualitat de 
les aigües de les fonts 

naturals 
202210015774 22/Y/324647 48,00 40,00 88,00 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210013027 22/Y/324661 60,00 40,00 100,00 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi fonts naturals de 
Sant Llorenç Savall 2022  

202210014073 22/Y/324656 36,00 40,00 76,00 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANALISIS FONTS 
NATURALS DE SANT 
MATEU DE BAGES 

202210004286 22/Y/324690 42,00 40,00 82,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües: Anàlisi de fonts 

naturals 
202210015286 22/Y/324653 36,00 40,00 76,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la font de can 
Molins i la mina del Colomer 

202210020886 22/Y/324626 54,00 37,00 91,00 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 
Avaluació de les aigües 202210020022 22/Y/324631 30,00 40,00 70,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
P0826200H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Analítica de 4 fonts del 
municipi  

202210007803 22/Y/324680 36,00 39,00 75,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
P0826500A 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi aigua fonts 
municipals 

202210022093 22/Y/324623 54,00 40,00 94,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

ANÀLISI DE FONTS 
NATURALS  

202210024016 22/Y/324615 42,00 21,00 63,00 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210021872 22/Y/324624 0,00 40,00 40,00 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
P0825700H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE L'AIGUA DE 

LES FONTS NATURALS 
202210012164 22/Y/324666 48,00 40,00 88,00 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

CONTROL DE LA 
QUALITAT DE L'AIGUA DE 

LES FONTS NATURALS 
DEL MUNICIPI 

202210008112 22/Y/324683 36,00 39,00 75,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació i qualitat de les 
aigües: Font del Roc i Pou 

de l'Hemalosa 
202210009154 22/Y/324676 54,00 40,00 94,00 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües de la Font de Can 

Gelat 
202210018565 22/Y/324637 60,00 40,00 100,00 

Ajuntament de 
Sora 

P0827200G 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
les aigües 

202210004119 22/Y/324691 48,00 40,00 88,00 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de les fonts de Súria 
2022 

202210021632 22/Y/324630 42,00 39,00 81,00 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Anàlisi de les aigües de les 
fonts de Tiana 

202210017551 22/Y/324629 42,00 39,00 81,00 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Fonts naturals: Font del 
Guinardeu i Font de l'Orpina 

202210011663 22/Y/324667 54,00 39,00 93,00 

Ajuntament de 
Vallcebre 

P0829300C 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació qualitat fonts de 
Vallcebre 

202210017803 22/Y/324642 42,00 40,00 82,00 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ QUALITAT 
AIGÜES - FONTS 

NATURALS 
202210016158 22/Y/324645 54,00 38,00 92,00 

Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F 
Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació de la qualitat de 
l'aigua d'una font 

202210021787 22/Y/324632 60,00 40,00 100,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
idoneïtat 

del treball 

Puntuació 
per 

habitants 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Vilanova de 

Sau 
P0830400H 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

AVALUACIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES FONT 
DE VILANOVA DE SAU 

202210004539 22/Y/324689 42,00 40,00 82,00 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J 

Avaluació de 
la qualitat de 

les aigües 

Avaluació qualitat aigües 
fonts naturals 

202210011485 22/Y/324669 54,00 38,00 92,00 
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

 
5. S’informa a l’ajuntament que disposa d’una bústia departamental ot.avga@diba.cat 

per tal d’efectuar qualsevol queixa o suggeriment en relació a aquest recurs. En 
l’assumpte del correu caldria indicar QUEIXA o SUGGERIMENT, segons fos el cas, 
i el número de registre inicial PMT de la sol·licitud d’ajut tècnic a la qual fa 
referència. 

 
6. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 

imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, advertint-lo que, de 
no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la notificació, 
es revocarà el recurs. 

 
Quart. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns, per a satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten 
en: 
 

- Recursos materials: equipament divers del Laboratori de Medi Ambient i diversos 
vehicles de la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 

- Recursos humans: per cada 50 mostres d’aigua analitzada, considerant una 
càrrega analítica mitjana, dedicació durant 1 setmana de 2 tècnics superiors i 4 
tècnics auxiliars del Laboratori i 1 tècnic auxiliar de presa de mostres, per la 
recollida i trasllat de les mostres d’aigua dels ajuntament a la Diputació de 
Barcelona, pel manteniment dels equips del Laboratori, per la realització dels 
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diferents assaigs, per la seva validació, per l’elaboració dels informes de 
resultats i per l’elaboració de les notes tècniques explicatives. 

 
Cinquè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament de 
Castell de 

l'Areny 
P0805600D 

Avaluació de la 
qualitat de les 

aigües 

Avaluació de la 
qualitat de les 

aigües 
202210010149 

De manera 
expressa 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 
Avaluació de la 
qualitat de les 

aigües 

Analítiques aigua 
de consum  

202210015442 
De manera 
expressa 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 
Avaluació de la 
qualitat de les 

aigües 

Avaluació qualitat 
de les aigües 

202210014891 
De manera 

tàcita 

 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2022, del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0021802).- 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). 
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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 “Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local”, consistent en el suport destinat a enfortir les activitats i els serveis 
prestats per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local 
(XODEL). Aquests observatoris tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i 
difondre de manera continuada, informació territorial d’interès per a la presa de 
decisions, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament econòmic local. Els seus 
destinataris, que es concreten en la part dispositiva del present dictamen, són 
Ajuntaments de municipis de més de 100.000 habitants, Consells Comarcals, 
Mancomunitats, i Consorcis locals, membres de la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). Enguany són 17 ens locals. 
 

5. En l’informe emès per aquest centre gestor, 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:  
 

Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local 
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel 
funcionament de l’observatori, el que representa un total de 170.000 €. 
 
Criteri B. Àmbit territorial. El 20% del fons un cop deduïda la quantitat del criteri 
A, és a dir 86.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial 
d’anàlisi (municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent: 
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Criteri B. Àmbit territorial (20%) 
      % Període mesura Font 

Anàlisi supramunicipal: 
 

Fix 

Catàleg de 
productes i 

serveis de la 
XODEL 

 
≥ 20 municipis 20 

 
≤ 19 municipis 15 

Anàlisi municipal ≥ 100.000 hab. 10 

 

Criteri C. Productes i serveis. El 60% del fons un cop deduïda la quantitat mínima 
del criteri A, és a dir 258.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les 
activitats desenvolupades el 2021 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la 
XODEL). L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per 
aquest criteri sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent: 

 

Criteri C. Productes i serveis (60%) 
     % Període mesura Font 

Productes i serveis   
     ≤ 3 productes permanents 10 

01/01/2021 - 
31/12/2021 

Catàleg de 
productes i 

serveis de la 
XODEL 

   4 a 6 productes permanents 20 

   ≥ 7 productes permanents 30 

Servei d'atenció de consultes 10 

Accessibilitat web 10 

Altres
1
 10 

1. Coordinació projectes, estudis monogràfics sectorials, gestió fons documental, gestió 
bases de dades, col·laboració amb altres agents, twitter, etc. 

 

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20% del fons un cop deduïda 
la quantitat mínima del criteri A, és a dir 86.000 €, s’assignarà a cada ens local en 
funció de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2021 en 
el marc de la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de 
cada activitat). L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut 
per aquest criteri sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent: 
 

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20%) 

    % Període mesura Font 

Assistència
1
: 

 
  

 
 15 

01/01/2021 - 
31/12/2021 

Registre de 
participació de 

l'OTEDE  
≥ 50% i < 74% 10 

 
≤49% 0 

Participació
2
 5 

  Actes de cada 
activitat 

1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, etc.) 

2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL. 
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6. La quantia total amb la que es dota inicialment el fons va ser de 400.000 € i 
posteriorment en data 24/2/22 per sessió plenària, es van aprovar les quanties 
addicionals per import de dos-cents mil euros (200.000 €) dotant al fons de 
prestació d’una quantia que finalment es proposa concedir de sis-cents mil euros 
(600.000 €), distribuïda en dues anualitats. Per la primera anualitat, a l’exercici 
2022, amb una quantia de quatre-cents vuitanta mil euros (480.000,00 €) 
corresponent al 70% de la quantia inicial (400.000 €) més la quantia addicional 
(200.000 €). Per l’anualitat 2023, cent-vint mil euros (120.000,00 €), corresponent al 
30% de la quantia inicial (400.000 €). Cal tenir present que 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. 1/2022, 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 (BOP de 16 de febrer). 

 
2. Igualment, l’apartat 4.1.5.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2022 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 “Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic 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) 

Import 
concedit 2023 

(EUR) 
Operació  Posició  

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 22/Y/319453 19.930 4.983 2203000817 1-2 

Ajuntament de Manresa P0811200E 22/Y/319452 29.162 7.291 2203000817 3-4 

Ajuntament de Mataró P0812000H 22/Y/319451 28.685 7.171 
2203000817 5-6 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 22/Y/319450 28.685 7.171 
2203000817 7-8 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 22/Y/319449 22.174 5.543 
2203000817 

9-10 

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 22/Y/319448 29.935 7.484 
2203000817 

11-12 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 22/Y/319447 29.359 7.340 
2203000817 13-14 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 22/Y/319446 28.943 7.235 2203000817 15-16 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 22/Y/319445 31.861 7.965 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 
 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 22/Y/319444 31.861 7.965 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 

 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 22/Y/319443 31.186 7.797 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

2022 (EUR) 

Import 
concedit 2023 

(EUR) 
Operació  Posició  

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

P5800007F 22/Y/319442 31.186 7.797 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 
 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 22/Y/319441 31.861 7.965 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 
 

Agència de desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 22/Y/319440 24.896 6.224 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 
 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 22/Y/319439 23.645 5.911 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 
 

Mancomunitat Penedès-Garraf P0800008E 22/Y/319438 28.943 7.235 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 
 

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

Q0801811A 22/Y/319437 27.688 6.923 

Es condiciona a 
la regularització 

comptable 
 

 
Imports totals 

 

480.000,00 120.000,00   
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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 total en tres- cents vint-i-vuit mil nou cents 
nou (328.909,00€) euros, segons el detall següent: 

 
Any 2022 
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  Posició  

G/30102/43900/46280 263.127,00€ 2202900254 1 

 
Any 2023 
 

Aplicació pressupostària 
Import 
(EUR) 

Operació  Posició  

G/30102/43900/46280 65.782,00€ 2202900254 2 

 
b. APROVAR l’autorització de la despesa total de tres-cents vint-i-vuit mil nou-cents 

nou (328.909,00€) euros, a càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu 
que s’indiquen en aquest acord, tot condicionant-ho a la regularització comptable 
anterior: 

 
Any 2022 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30102/43900/46380 28.943,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46580 181.600,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46780 52.584,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
 

Import total €: 263.127,00 
Any 2023 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30102/43900/46380 7.235,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46580 45.400,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
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Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30102/43900/46780 13.147,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
 

Import total €: 65.782,00 
 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de sis-cents mil euros (600.000 €), 
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: 
 
Any 2022 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30102/43900/46280 216.873,00  

G/30102/43900/46380 28.943 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46580 181.600,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46780 52.584,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
 

Import total €: 480.000,00 
 
Any 2023 
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) Observacions 

G/30102/43900/46280 54.218,00  

G/30102/43900/46380 7.235 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46580 45.400,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46780 13.147,00 
Es condiciona a la 

regularització comptable 
 

Import total €: 120.000,00 
 
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 
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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) 

Pluriennal  

 
01/01/2022-
31/12/2023 

Primera: 
15/11/2022 

Segona: 
15/11/2023 

02/01/2024-
30/04/2024 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
 

2.3. Són despeses directes elegibles les de 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/a; l’assistència i serveis 
tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis 
professionals, etc. i altres com a conseqüència directa  de la realització  de 
l’acció: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d'equips o espais, etc. 
 

2.4. Són despeses indirectes elegible les de direcció i coordinació, personal 
administratiu o de suport, despeses generals (subministraments, neteja, 
material d'oficina, assegurances, etc.).i altres no conseqüència directa de la 
realització de l'acció. Les despeses indirectes no podran ser superiors al 15% 
de les despeses directes imputables. No són elegibles les despeses 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

destinades a la creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de 
naturalesa inventariable o altres despeses  que tinguin caràcter amortitzable. 

 
2.5. 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. 

 
2.6. 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. 

 
2.7. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.8. 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. 

 
2.9. 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. 

 
2.10. 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. 

 
2.11. 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. 

 
2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents 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 
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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 
d’ens executors la part que els correspongui, d’acord amb la distribució de 
finançament acordada, en el termini màxim de tres mesos. 

e. Cap ens pot tenir una participació superior al 80% de la execució de les 
despeses totals elegibles. 

 
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. 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% del cost de l’actuació. 
 

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 
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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. 
 

3.3. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 

 
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 de 
l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa.  
 

4.2. Ateses les extraordinàries dificultats en les que es troben les tresoreries 
municipals provocades per la crisi originada per la COVID-19, el pagament 
avançat del 100% de l’import concedit a l’anualitat 2022, es farà un cop es 
presenti l’acceptació expressa. El segon pagament avançat del 100 per cent 
de l’anualitat 2023, es farà prèvia justificació del 100% de l’anualitat 2022. 

 
4.3. Si el pagament avançat sol·licitat és inferior a l’import concedit, el pagament 

de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia presentació de la 
justificació de les despeses. 

 

4.4. 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 per cent 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. 
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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 citat termini, s’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 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. 

 
Cinquè. APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit a l’anualitat 
2022, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, i un segon 
pagament avançat del 100 per cent de l’anualitat 2023, prèvia justificació del 100% de 
l’anualitat 2022, 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).” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de les concessions per concurrència competitiva del recurs material “Porta a 
Residurecurs”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2022, del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0024255).- 
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). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que 
són objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

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

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

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

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per a cada sol·licitud valorada. 
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades. 

 
4. Com a resultat del procés de valoració, s’han estimat totes les sol·licituds 

presentades. 
 
5. En data 24 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, d’acord amb l’establert en l’article 19 
del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar 
l’esmentat informe, tal com consta en acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan 
i que consta a l’expedient; amb la qual cosa es pot resoldre el procediment de 
concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), de la Refosa núm. 1/2022 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 
(BOP de 16 de febrer). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR els recursos materials per a la realització de les actuacions 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: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

 
 
Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació de Barcelona pot procedir a l’adopció dels 
actes corresponents per a dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim fins el 31/12/2022.  
2. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 

imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, tot advertint-lo que, 
de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la 
notificació, es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat per l’import de l’adjudicació de la 
contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva liquidació, si ha 
variat. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
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. 
 

Ens destinatari Ens.NIF Recurs Actuació

Núm Registre 

PMT

Codificació 

XGL Criteri1 Criteri2 Criteri3

Puntuació 

total 

Consell Comarcal del 

Vallès Occidental P5800007F

Porta a ResiduRecurs al Vallès 

Occidental

Porta a ResiduRecurs al 

Vallès Occidental 202210023241 22/Y/319959 64,00 19,50 10,00 93,50

Consell Comarcal de 

l'Anoia P5800006H Porta a ResiduRecurs Porta a ResiduRecurs 202210013757 22/Y/319964 64,00 18,27 10,00 92,27

Consell Comarcal del 

Bages P5800009B

Porta Residurecurs - Borsa 

local de subproductes del 

Bages 2022

Porta Residurecurs - Borsa 

local de subproductes del 

Bages 2022 202210023033 22/Y/319960 62,00 16,97 5,00 83,97

Consell Comarcal 

d'Osona P5800015I

Implantació de l'instrument 

"Porta a ResiduRecurs a 

Osona"

Implantació de l'instrument 

"Porta a ResiduRecurs a 

Osona" 202210019626 22/Y/319961 52,00 13,74 10,00 75,74

Consell Comarcal de 

l'Alt Penedès P5800013D

Porta a ResiduRecurs a l'Alt 

Penedès

Porta a ResiduRecurs a l'Alt 

Penedès 202210022511 22/Y/319963 45,00 15,22 5,00 65,22




