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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2022 

 
El 28 d’abril de 2022, a les 11 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf (recinte de 
l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell número 187, de Barcelona), en sessió 
ordinària en primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
sota la presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i 
amb l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena 
(JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Ruiz Novella 
(PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora 
Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora 
Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-
CP), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), 
senyor Valentí Junyent Torras (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) 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), les diputades senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i Laura Pérez 
Castaño (ECG), i els diputats senyors Rubén Guijarro Palma (PSC-CP) i Xavier Garcia 
Albiol (PP). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats (modificat 
parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2021), aquesta sessió de la Junta de Govern es realitza a 
l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, per raons sanitàries, de prevenció 
de la salut i de seguretat i garantia de distàncies interpersonals de les persones que hi 
assisteixen, i de conformitat amb les mesures establertes per les autoritats sanitàries 
competents per fer front al brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.  
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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 21 d’abril de 2022. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ampliar el termini 

de presentació de sol·licituds del recurs 22043 CIDO: difusió de la informació 
pública local, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, fins al 30 de setembre de 
2022” (Exp. núm. 2022/0008906). 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 13.385,42 € en relació amb la 
subvenció de 59.999,45 € atorgada a AZIMUT 360 SCCL, pel projecte “Millora 
dels processos participatius i optimització de les estructures d’autogestió de 7 
micro-xarxes solars a la Costa d’Ivori (Zanzan, Regió Nord-Est)”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions (Exp. núm.  2016/5973). 

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

minuta d’un Protocol general d’actuacions entre la Diputació de Barcelona i 
l’European Forest Institut per a l’establiment d’un marc de cooperació (Exp. núm. 
2022/0002095). 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitivales desestimacions de sol·licituds per menor valoració i manca de 
recursos i per incompliment de requisits, declarar el desistiment de sol·licituds i 
declarar les actuacions que s’executen en la modalitat de col·laboració 
interadministrativa, de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0022828). 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de 
justificació fins al 30 de setembre de 2021, i de diversos ajuts de Catàleg amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2021, per un import total de 
463.409,51 € (Exp. núm. 2019/0015078). 
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Servei de Planificació i Avaluació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2022 i traslladar-lo al Ple per al seu coneixement i efectes 
(Exp. núm. 2020/0011825). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Alpens, per 
a finançar l'actuació local “Adquisició de l'immoble "La Torre d'Alpens", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0008236). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
9. MASNOU, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 49.533,04 €, a l'Ajuntament del Masnou, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0007049).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis  Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de 

recursos tècnics (Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les 
d’urbanitzacions i nuclis de població), sotmesos a concurrència competitiva, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2022 (Exp. núm. 
2022/4472). 

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

realització del Pla de Transició i Modernització del Programa d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona per als anys 
2022 - 2024 i el seu programa tècnic per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/5643). 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 

 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar l’errada material 

detectada al Projecte executiu d’urbanització de la plaça del Castell de Cubelles i 
del seu entorn i aprovar inicialment l’esmentat projecte (Exp. núm. 2022/4390). 

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

resolució de concessió de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, a les activitats d’explotacions forestals, les agrícoles-
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de 
restauració del patrimoni arquitectònic, les d‘entitats culturals, cíviques i 
esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i eficiència-estalvi energètic 
dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 
2022, i el corresponent reajustament i disposició de la despesa. (Exp. núm. 
2021/0005885). 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per un import de 39.822,09 € 
(Exp. núm.  2021/0021842). 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la 
subvenció  atorgada a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTSENY ACTIU, dins la 
convocatòria destinada a les activitats forestals, les agrícoles ramaderes, les 
d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del 
patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives i les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis, en 
l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, exercicis 
2020-2021, per un import de 800 € (Exp. núm. 2019/18750). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’estudi de la qualitat de 
l’aire, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del 
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Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2022/0001935). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de 
mesures per a l’eficiència energètica, l’estalvi i les energies renovables”, 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. 
2022/0005868). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de la infraestructura verda/blava urbana” 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. 2022/0006855). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de l’abastament d’aigua”, 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. 2022/0006856). 

 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
dels residus, la neteja viària i a l’economia circular” 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. 2022/0006857). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport en la gestió 
de l'amiant” 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. 2022/0006858). 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Cessió de 
bicicletes elèctriques” 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. 2022/0006859) 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de la 
mobilitat sostenible”, 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. 2022/0006862). 
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ÀREA DE CULTURA 
 

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

concessió de subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les 
orquestres simfòniques i de cambra professionals i estables que tinguin la seva 
seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) (Exp. núm. 
2021/24168). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, 
per al curs 2020-2021 (Exp. núm. 2022/0004451). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

coneixement de l'escissió parcial del patrimoni de la Institució Benèfica Amics 
dels Avis, a favor de la Fundació Privada Sant Andreu Salut, a efectes del 
pagament de la subvenció atorgada, a la Institució Benèfica Amics dels Avis, en 
la convocatòria de subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre de l'Àrea 
d'Igualtat i Sostenibilitat Social (Exp. núm. 2021/2193). 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement del canvi de denominació de l'entitat Aprenem, associació per a la 
inclusió de les persones amb trastorn de l'espectre autista que, d'ara en 
endavant, serà Aprenem Autisme Associació, tot conservant el NIF (Exp. núm. 
2021/2193). 

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

procediment de concessió del recurs material "Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua", 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. 2022/0005657). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Serveis d’intervenció 
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Socioeducativa", 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. 2022/0005668). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de 
persones amb discapacitat i salut mental", 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. 2022/0005669). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Guia local per fer front als 
maltractaments a les persones grans", 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.  2022/0005729). 

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

procediment de concessió del recurs material "Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: "CONTROLES?", 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.  2022/0006519). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Plans i protocols locals de prevenció 
del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles", 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.  2022/0006734). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Identificació dels perfils dels infants i 
adolescents en situació de risc i les seves famílies", 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. 2022/0006894). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes de suport al dret a 
l'habitatge des de l'emergència social", 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. 2022/0006302). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Garantia del dret a l'alimentació", 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. 
2022/0006389). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Millora criteris de registre de 
l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - Hèstia", 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. 2022/0006516). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Diagnosi organitzativa i gestió per 
processos als serveis socials bàsics", 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.  2022/0006518). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics", 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. 2022/0006543). 

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

procediment de concessió del recurs tècnic "Model de garantia d'ingressos i 
oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS)", 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. 2022/0006891). 

 
Prèvia declaració d’urgència, que haurà de ser aprovada per part de la majoria 
absoluta dels membres de la Junta de Govern (10 diputats/des), es proposa 
l’aprovació del Dictamen següent 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Protocol 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Salut, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona per definir el marc institucional i 
de treball per avaluar la viabilitat del futur emplaçament de l’Hospital Clínic de 
Barcelona (Exp. núm. 2022/0010337). 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 21 d’abril de 2022.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 21 d’abril de 2022, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i, 
no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ampliar el 
termini de presentació de sol·licituds del recurs 22043 CIDO: difusió de la 
informació pública local, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, fins al 30 de setembre de 
2022” (Exp. núm. 2022/0008906).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, 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. En l’esmentat règim es regulen i fixen els criteris i el procediment de sol·licitud i 

gestió dels recursos inclosos en la convocatòria del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals 2022. Pel que fa a la fase de sol·licitud, s’estableixen diversos terminis de 
sol·licitud, en funció de la classe i el procediment de concessió de cada recurs. 

 
3. El capítol 10 del règim de la referida convocatòria disposa, en referència al recurs 

que és objecte d’aquest dictamen, el que es transcriu a continuació: 
 

Recurs Classe 
Procediment de 

concessió 
Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 

CIDO: difusió 
de la informació 

pública local 

Recurs 
tècnic 

Concessió directa amb 
concurrència 

5/1/2022 30/4/2022 

 
4. Coincidint amb aquest període de sol·licitud, entre el 5 de gener de 2022 i el 30 

d’abril de 2022, el centre gestor ha optimitzat els processos relacionats amb la 
redacció dels informes objecte del citat recurs. Això ha provocat que amb 
l’assignació de recursos tècnics i materials inicial esdevingui possible satisfer 
adequadament una quantitat més elevada de sol·licituds. 

  
5. Davant d’aquesta situació, i vista la voluntat de la Diputació de Barcelona d’exercir 

les seves competències en matèria de cooperació i assistència amb una vocació 
municipalista i orientada a prestar un suport integral al conjunt de governs locals, es 
considera oportú ampliar el termini de sol·licitud del citat recurs del Catàleg 2022 
fins al 30 de setembre de 2022. 
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Fonaments de dret 
 
1. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.5.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 pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, de data 14 de febrer de 
2022 (publicada al BOPB de 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. AMPLIAR fins al 30 de setembre de 2022 el termini de sol·licitud del recurs 
22043 CIDO: difusió de la informació pública local inclòs en el Catàleg de serveis de la 
Diputació de Barcelona de l’any 2022 amb termini de sol·licitud inicial fins al 30 d’abril 
de 2022. 
 
Segon. MODIFICAR, en virtut de l’ampliació aprovada en l’acord anterior, el règim del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, en els termes següents: 
 
Capítol 10. Terminis màxims de sol·licitud i procediment de concessió 
 
Allà on diu: 
 

“(...) 

Recurs Classe 
Procediment de 

concessió 
Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 

CIDO: difusió 
de la informació 

pública local 

Recurs 
tècnic 

Concessió directa amb 
concurrència 

5/1/2022 30/4/2022 

(...)” 
 

ha de dir: 
 

“(...) 

Recurs Classe 
Procediment de 

concessió 
Inici termini 
sol·licitud 

Finalització 
termini 

sol·licitud 

CIDO: difusió 
de la informació 

pública local 

Recurs 
tècnic 

Concessió directa amb 
concurrència 

5/1/2022 30/9/2022 

(...)” 
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Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present dictamen.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 13.385,42 € en relació amb la 
subvenció de 59.999,45 € atorgada a AZIMUT 360 SCCL, pel projecte “Millora 
dels processos participatius i optimització de les estructures d’autogestió de 7 
micro-xarxes solars a la Costa d’Ivori (Zanzan, Regió Nord-Est)”, en el marc de la 
convocatòria de subvencions (Exp. núm.  2016/5973).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.    
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
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desenvolupament, el projecte “Millora dels processos participatius i optimització de les 
estructures d’autogestió de 7 micro-xarxes solars a la Costa d’Ivori (Zanzan, Regió 
Nord-Est)” de l’entitat AZIMUT 360 SCCL, va rebre una subvenció per un import de 
59.999,45 €. 
 
D’acord amb el punt 3 de les Bases Específiques de la convocatòria, el període 
d’execució de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 
201620165120008373 estava comprès entre l’1 de setembre 2016 i el 31 d’agost de 
2018.  
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50% de la subvenció atorgada s’havia de realitzar en 
dues fraccions del 25%, una vegada la Diputació de Barcelona hagués rebut 
l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera fracció es pagaria contra la 
recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es pagaria dins del primer 
trimestre del 2017. La primera fracció de pagament no es va poder efectuar abans del 
tancament comptable de l’exercici 2016, i es va endarrerir  fins a 18 de maig de 2017, 
data en què es van realitzar conjuntament els pagaments a l’entitat de la primera i 
segona fracció per valor total de 29.999,73 € corresponent al 50% de l’import total de 
la subvenció.  
 
Així mateix, també de conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40%, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70% del primer pagament, fet que va 
tenir lloc en data 12 d’abril de 2018 per valor de 23.999,78 €. I l’últim pagament, del 
10%, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final.  
 
D’acord amb l’informe de revocació parcial, de data 8 d’abril de 2022, elaborat per 
l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI), l’entitat beneficiària AZIMUT 360 
SCCL va presentar una justificació parcial per import de 39.469,77 € en data 29 de 
setembre de 2017 (registre d’entrada núm. 1700036488). 
 
Posteriorment, en data 5 de febrer de 2018, el centre gestor va realitzar un primer 
requeriment d’esmena a aquesta justificació parcial (registre de sortida núm. 
1800006891), en el que es sol·licitava a l’entitat beneficiària aclariment sobre a quines 
tasques corresponien dues factures de l’Associació Ivoirienne pour le Progrès (AIP) i si 
s’havien demanat altres ofertes de proveïdors diferents. Les referides factures eren: 
 
- Factura de data 31 de maig de 2017 per import de 7.503,99 €. 
- Factura de data 8 d’agost de 2017 per import de 2.499 €. 
 
Aquest requeriment va ser respost per l’entitat beneficiària, en data 12 de febrer de 
2018 (registre d’entrada 1800004009), i en la seva resposta s’indicava que a la 
memòria de la intervenció presentada a la sol·licitud, ja constava l’AIP com a entitat 
associada al projecte en el qual s’emmarcava aquesta intervenció, essent la 
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responsable d’activitats de formació i sensibilització, així com facilitadora de la 
comunicació amb els governs locals de Costa d’Ivori. A més, afegia que la participació 
de l’AIP a l’actuació subvencionada constava ja a l’apartat 8 de la memòria de la 
sol·licitud de la intervenció esmentada, on s’exposaven les activitats del projecte i es 
detallaven aquelles en les que es preveia ja la participació de l’AIP. L’entitat afegia 
també que el fet de considerar-se l’AIP l’única entitat que operava als poblats en els 
que es duia a terme l’actuació subvencionada, impedia la sol·licitud de pressupostos a 
altres proveïdors, no existint altres entitats que operessin a la zona i disposessin dels 
coneixements i experiència per desenvolupar les tasques que l’entitat estava executant 
o donant suport. 
 
Segons consta a l’informe de revocació parcial, el centre gestor considera que aquesta 
resposta de l’entitat deixava palès la vinculació existent entre l’entitat beneficiària i 
l’AIP en el desenvolupament de les activitats del projecte, i afegeix que la manca de 
regularització de la situació de l’AIP, atesa la prohibició legal de subcontractació 
d’activitats subvencionades amb entitats vinculades amb el beneficiari de la subvenció, 
va ser l’objecte d’una comunicació per correu electrònic de l’OCD a l’entitat Azimut 360 
SCCL, en data 12 de març de 2018.  
 
Així doncs, el centre gestor va decidir acceptar 29.466,78 EUR dels 39.469,77 EUR 
que havien estat justificats per l’entitat en la justificació parcial, i es va deixar en 
reserva l’acceptació de l’import de 10.002,99 EUR, corresponent a les dues factures 
d’assistència tècnica, per import de 7.503,99 EUR (31/5/2017) i 2.499 EUR (8/8/2017) 
de l’AIP, pendent de resoldre en la justificació final. Donat que l’import acceptat com a 
correctament justificat per part de l’entitat beneficiària constituïa gairebé l’import total 
del primer pagament efectuat, i la clàusula 18 de les bases del convocatòria 
especificava que es podia efectuar el segon pagament de l’import compromès a la 
subvenció una vegada l’entitat beneficiària justifiqués, com a mínim, un 70% del primer 
pagament, el centre gestor va procedir a ordenar el segon pagament previst, que 
corresponia al 40% de l’import total concedit. Aquest pagament es va realitzar en data 
12 d’abril de 2018, per import de 23.999,78 EUR. 
 
L’informe de l’OEEI continua detallant que, en data 15 de gener de 2019, l’entitat 
beneficiària AZIMUT 360 SCCL va presentar la documentació corresponent a la 
justificació final de la subvenció (registre d’entrada núm. 1900000685), la qual va ser 
objecte d’un nou requeriment d’esmena per part del centre gestor, de data 3 de 
desembre de 2019 (registre de sortida núm. 1900124270), per mancances en la 
justificació. Segons consta a l’informe, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
havia constatat que l’AIP havia executat activitat i pressupost del projecte i, per tant, 
considerava que AIP va participar com a entitat agrupada juntament amb Azimut 360 
SCCL en l’execució del projecte. En aquest sentit, el centre gestor feia al·lusió a allò 
establert a les bases reguladores de la convocatòria i als articles 11.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) pel que 
respecta a la consideració de les agrupacions sense personalitat jurídica com a 
beneficiaris de subvencions; i els articles 29.7.d) de la LGS, en relació amb el 68.2.c) 
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del Reglament de desenvolupament de la LGS, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol (en endavant RLGS), mitjançant els quals regeix el principi general de 
prohibició de la concertació d’activitats subvencionades amb entitats vinculades amb el 
beneficiari, excepte quan s’hagi obtingut autorització prèvia expressa de l’òrgan 
concedent i la contractació es faci a preu de mercat.  
 
En el requeriment se sol·licitava a l’entitat, amb la finalitat de poder valorar la 
regularització de la situació de vinculació a l’execució material i pressupostària de 
l’entitat AIP i ateses les limitacions d’algun tipus de despeses establertes a les bases, 
que justifiqués, mitjançant aportació de relació de despeses, l’import del cost de les 
activitats executades per AIP corresponent a les dues factures presentades a la 
primera justificació, la de data 31 de maig de 2017 per import de 7.503,99 €, i la de 
data 8 d’agost de 2017, per import de 2.499 €, a les quals s’afegia una tercera factura 
d’AIP presentada a la justificació final, de data 26 de gener de 2018, per import de 
2.503,62 €. 
 
També consta a l’informe que, en data 17 de desembre de 2019 (registre d’entrada 
núm. 1900020898), l’entitat AZIMUT 360 SCCL va respondre al darrer requeriment 
d’esmena enviat pel centre gestor, fent al·lusió a la seva pròpia resposta de data 12 de 
febrer de 2018, i afirmant que en aquesta ja s’havia procedit a donar resposta al 
requeriment d’esmenes de la justificació parcial per tal d’esclarir les inquietuds de la 
Diputació de Barcelona en relació a la participació d’AIP en el projecte. 
 
Segons l’informe, el centre gestor va considerar que l’entitat AZIMUT 360 SCCL no va 
donar resposta adequada, en cap dels requeriments enviats, al possible incompliment 
per part de l’entitat beneficiària de la normativa que estableix, pel que respecta a la 
consideració de les agrupacions sense personalitat jurídica com a beneficiaris de 
subvencions, que regeix el principi general de prohibició de la subcontractació 
d’activitats subvencionades amb entitats vinculades amb el beneficiari, tot d’acord amb 
allò establert a les bases reguladores de la convocatòria i als articles 11.3 de la LGS 
pel que respecta a la consideració de les agrupacions sense personalitat jurídica com 
a beneficiaris de subvencions; i l’article 29.7.d) LGS en relació amb l’article 68.2.c) del 
RLGS, mitjançant el qual regeix el principi general de prohibició de la concertació 
d’activitats subvencionades amb entitats vinculades amb el beneficiari, excepte que hi 
hagi una autorització prèvia de l’òrgan concedent i la contractació es faci a preu de 
mercat. 
 
A més, AZIMUT 360 tampoc va atendre correctament el requeriment de data 3 de 
desembre de 2019, relatiu a la justificació de les despeses executades per AIP, raó per 
la qual tampoc s’ha pogut considerar suficient la documentació justificativa presentada 
en virtut de l’establert a l’article 30.6 LGS. 
 
En l’informe de l’OEEI es conclou que la despesa finalment justificada per l’entitat 
beneficiària, s’havia de reduir la quantitat de 12.506,61 € corresponent a les tres 
factures esmentades de l’AIP: la de data 31 de maig de 2017 per import de 7.503,99 €; 
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la de data 8 d’agost de 2017 per import de 2.499 €; i la de data 26 de gener de 2018 
per import de 2.503,62 €.  
 
En relació amb les despeses indirectes assenyalades inicialment per l’entitat 
beneficiària per a la totalitat del pressupost de despesa previst, el centre gestor entén 
que han de reduir-se i aplicar el seu percentatge a l’import de despesa finalment 
acceptat, essent el nou càlcul de despeses indirectes corresponent a 3.049,52 €, 
quantitat que esdevé del 7% de les despeses directes acceptades, fixades en 
43.564,51 €.  
 
A la vista de tot l’anterior, i tenint en compte que la quantia pendent de pagament és 
de 5.999,94 € corresponent al 10% restant de la subvenció, d’acord amb l’informe de 
l’OEEI de data 8 d’abril de 2022, es proposa revocar inicialment i de forma parcial la 
quantitat de 13.385,42 €, resultant de la diferència entre la subvenció inicialment 
atorgada, corresponent a 59.999,45 €, i l’import de despesa finalment acceptada 
corresponent a 46.614,03 €, en relació al projecte “Millora dels processos participatius i 
optimització de les estructures d’autogestió de 7 micro-xarxes solars a la Costa d’Ivori 
(Zanzan, Regió Nord-Est)”, de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 
(AJG 609/16), i concedir un termini de 15 dies al beneficiari perquè al·legui el que 
estimi oportú. 
 
Un cop transcorregut el termini d’al·legacions i analitzades les mateixes, es procedirà a 
l’aprovació de la revocació definitiva i determinació de l’import del reintegrament que 
escaigui per part de l’entitat beneficiària, el qual és fixat provisionalment pel centre 
gestor en la quantitat 7.299,23 €. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016, i concretament, la Base Específica 19.2).2.iii “Externalització de 
serveis”. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la LGS, i el 
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol (en endavant RLGS). 
 
Vist, concretament, que atès que tal com va reconèixer AZIMUT 360 en els seus 
escrits de 12 de febrer de 2018 i 17 de desembre de 2019 a la sol·licitud ja constava 
AIP com a entitat associada al projecte, essent la responsable d’activitats de formació i 
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sensibilització, així com facilitadora de la comunicació amb els governs locals de Costa 
d’Ivori i, per tant, sent d’aplicació l’article 11.3 de la LGS, pel que respecta a la 
consideració de les agrupacions sense personalitat jurídica com a beneficiaris de 
subvencions.  
 
Vist que l’article 29.7.d) LGS prohibeix que el beneficiari pugui concertar l’execució 
total o parcial de les activitats subvencionades amb entitats vinculades, excepte 
autorització prèvia expressa de l’òrgan concedent i que la contractació es faci a preu 
de mercat, i vist també l’establert a l’article 68.2.c) RLGS, que considera que existeix 
vinculació entre els membres de les agrupacions sense personalitat jurídica de l’article 
11.3 LGS; 
 
Vist que, per tant, no tenint AZIMUT 360 autorització per concertar els serveis d’AIP, 
com a entitat agrupada, li resulta d’aplicació a AIP l’establert a l’article 30.6 LGS que 
disposa que els membres de les agrupacions de l’article 11.3 LGS han de justificar les 
seves despeses segons els requisits de justificació establerts per al beneficiari 
principal, havent de constar aquesta documentació com a part de la justificació.  
 
Vist que el centre gestor va demanar a AZIMUT 360 la justificació de les despeses 
d’AIP en els termes de les bases específiques en data 3 de desembre de 2019 i que 
aquest requeriment no va ser atès correctament, la justificació presentada resulta 
insuficient en els termes de l’article 30.6 LGS. 
 
Vistes les causes de reintegrament, i concretament, l’article  37.1 lletra c) LGS, en 
relació amb el punt 8 de l’art. 30 LGS, sobre l’incompliment de l’obligació de justificació 
o la justificació insuficient, i atès que es dona l’incompliment de l’obligació de 
justificació en els termes del capítol IV , Títol I LGS, i concretament, es contravé 
l’article 29.7.d) LGS en relació amb l’article 68.2.c) RLGS, així com l’article 30.6 LGS.  
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment també l’Ordenança General de 
Subvencions (en endavant, OGS) de la Diputació de Barcelona (BOP número 13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009), de conformitat amb l’establert a la Disposició 
transitòria única de l'actual Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017; i concretament, 
vistos els seus articles 26 i 29. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, 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. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de TRETZE MIL 
TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
(13.385,42 €) en relació amb la subvenció de CINQUANTA NOU MIL NOU-CENTS 
NORANTA NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (59.999,45 €) atorgada a 
l’entitat AZIMUT 360 SCCL per al projecte “Millora dels processos participatius i 
optimització de les estructures d’autogestió de 7 micro-xarxes solars a la Costa d’Ivori 
(Zanzan, Regió Nord-Est)”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373, aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de 
data 24 de novembre de 2016, de conformitat amb l’informe de l’Oficina d’Europa i 
Estratègia Internacional de data 8 d’abril de 2022 que consta a l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a AZIMUT 360 SCCL un termini d’audiència de quinze dies, 
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presenti les 
al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. Transcorregut aquest 
termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar la revocació definitiva 
i el reintegrament escaient.  
  
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a AZIMUT 360 SCCL.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, la 
minuta d’un Protocol general d’actuacions entre la Diputació de Barcelona i 
l’European Forest Institut per a l’establiment d’un marc de cooperació (Exp. 
núm. 2022/0002095).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona aposta per consolidar el seu compromís amb la cooperació 
al desenvolupament des de l’especificitat dels governs locals i, en conseqüència, 
promou relacions i aliances amb l’objectiu de reforçar la governabilitat democràtica i el 
desenvolupament local. 

 
En l’actual context d’implementació de les noves agendes globals, i en especial dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, la Diputació de Barcelona promou la 
localització dels compromisos d’aquestes agendes a les polítiques locals.  
 
La Mediterrània és un espai estratègic per a la Diputació de Barcelona, a causa de la 
seva proximitat territorial i als vincles culturals i socials que ens hi uneixen. Per aquest 
motiu, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

manté relacions de cooperació directa amb diversos països de la riba sud de la 
Mediterrània, especialment el Líban, Tunísia, el Sàhara i el Marroc. 
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona (OCD) 
promou relacions i aliances internacionals estables i horitzontals amb l’objectiu de 
fomentar l'enfortiment institucional i la modernització de les polítiques públiques locals 
per fer front als principals desafiaments de l’Agenda 2030, a la localització dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, i a la implementació de la nova Agenda 
Urbana. Entre els àmbits d’interès de l’OCD a la Mediterrània convé assenyalar, per la 
seva rellevància per a l’àmbit local i pel seu alineament amb l’agenda 2030, la 
protecció del medi ambient i la resiliència dels territoris. En relació amb la vulnerabilitat 
territorial derivada dels efectes del canvi climàtic, destaquen problemàtiques com ara 
la prevenció d’incendis forestals, la restauració del territori, la protecció civil, i 
igualment l’apoderament, l’enfortiment de capacitats i el desenvolupament de lideratge 
en aquests àmbits. 
 
Entre les problemàtiques que aborda la Diputació donant resposta als reptes que 
plantegen les noves agendes globals, cal ressaltar l’àmbit mediambiental, fonamental 
en l’actual context de canvi climàtic. Les previsions sobre els efectes de l’escalfament 
global a causa del canvi climàtic apunten cap a efectes com ara l’increment significatiu 
de les temperatures, l’augment del nivell del mar, l’escassetat d’aigua, sequeres 
devastadores i a la vegada pluges torrencials. Especialment afectats, els ecosistemes 
mediterranis s’escalfen més ràpidament que la mitja mundial, i es donen les condicions 
perfectes perquè els incendis extrems continuïn augmentant en extensió i recorregut 
en aquesta àrea del planeta, posant en perill la supervivència dels boscos. Els governs 
locals mediterranis hauran de fer front cada cop més, en primera línia, a aquestes 
conseqüències devastadores del canvi climàtic.  
 
L’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari, en la seva funció d’assistència als ajuntaments en la prevenció dels incendis 
forestals, té encarregat el disseny d'estratègies i sistemes per a la prevenció municipal 
d'incendis forestals i la restauració i valoració d'àrees forestals degradades. L’objectiu 
és dotar als municipis d’eines per fer-los més resistents i resilients als incendis 
forestals i altres pertorbacions naturals agreujades pel canvi climàtic, i garantir així la 
seguretat de les persones, els béns, i la constant prestació de serveis ecosistèmics 
que proporcionen els boscos als seus habitants.  
 
L’European Forest Institute (EFI) és una organització internacional establerta per 
Estats Europeus amb personalitat jurídica internacional. Actualment, hi ha 30 estats 
europeus que han ratificat el conveni amb l’EFI (Conveni fet a Joensuu Finlàndia, en 
data 28 d’agost de 2003) i compte amb 129 entitats associades de 40 països. Espanya 
va ratificar aquest conveni en data 16 de juny de 2005 (publicat al BOE núm. 197 de 
data 18 d’agost de 2005), el qual va entrar en vigor per España en data 4 de setembre 
de 2005. L’EFI te seu a Finlàndia i oficina a Barcelona on acull un component 
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d’assessoria sobre polítiques principalment amb qüestions relacionades amb la política 
forestal i l’Oficina Regional per al Mediterrani (Mediterranean Regional Office) en 
endavant (EFIMED) que realitza tasques de l’EFI relacionades amb l’àrea de la 
Mediterrània, aquesta oficina està reconeguda per l’Estat Espanyol (BOE núm. 240 de 
data 5 d’octubre de 2011).  
 
L’EFI és en definitiva, un actor internacional d’indiscutible solvència tècnica, amb 
accés a una xarxa d’expertesa especialitzada d’abast mundial, amb capacitat per 
difondre coneixements i compartir experiències entre els actors locals europeus i de la 
regió mediterrània. 
 
Per tot això, la Diputació de Barcelona i l’EFI estan interessades a treballar pel 
desenvolupament d’aproximacions innovadores de prevenció d’incendis i mitigació de 
riscos des de l’àmbit local, i compartir coneixement sobre aquestes temàtiques amb 
altres actors europeus i mediterranis de referència, i de conformitat amb la memòria 
justificativa signada en data 8 d’abril de 2022 per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari. 
 
Es determina que el servei promotor, responsable de l’expedient, és l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea 
de Presidència.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, segons el que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Atès que protocol general d’actuació entre la Diputació de Barcelona i l’EFI s’exclou de 
l’àmbit dels contractes del sector públic d’acord amb la previsió establerta en l’article 6 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de règim jurídic del sector públic; la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que aquest protocol no és jurídicament vinculant i no te la consideració de 
conveni, ja que coincideix, amb la naturalesa i característiques que tenen els protocols 
generals d’actuació o instruments similars, recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 
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d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Vist, en darrer terme, que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar 
l’exercici de la competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut 
del que disposa l’apartat 3.4.k) punt 1) 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 de febrer de 2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la minuta de protocol general d’actuacions entre la Diputació de 
Barcelona i l’European Forest Institut per a l’establiment d’un marc de cooperació, el 
text literal del qual es transcriu a continuació en llengua catalana i anglesa: 
 

“PROTOCOL GENERAL 
D’ACTUACIONS 

PER A L’ESTABLIMENT D’UN MARC DE 
COOPERACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA I L’EUROPEAN 
FOREST INSTITUTE 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, 
Rambla de Catalunya, 126, 08008 
Barcelona (d’ara en endavant “DIBA”) [...] 
i 
d’altra part, l’European Forest Institute, 
Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu, Finlàndia 
(d’ara en endavant “EFI”) [...] 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 La Diputació de Barcelona aposta per 
consolidar el seu compromís amb la 
cooperació al desenvolupament des de 
l’especificitat dels governs locals i, en 
conseqüència, promou relacions i aliances 
amb l’objectiu de reforçar la governabilitat 
democràtica i el desenvolupament local. 
 
 

“GENERAL PROTOCOL OF ACTIVITIES 
TO ESTABLISH A FRAMEWORK FOR 

COOPERATION BETWEEN BARCELONA 
PROVINCIAL COUNCIL AND THE 
EUROPEAN FOREST INSTITUTE 

 
 

ENTITIES: 
 
BY AND BETWEEN [return] Barcelona 
Provincial Council, Rambla de Catalunya, 
126, 08008 Barcelona (hereinafter "DIBA")[...] 
AND 
The European Forest Institute, Yliopistokatu 
6, 80100 Joensuu, Finland (hereinafter "EFI”) 
[...] 
 
WHEREAS 

 Barcelona Provincial Council is committed to 
strengthening its commitment to 
development cooperation from the specific 
standpoint of local governments and, 
accordingly, promotes relationships and 
alliances with the aim of strengthening 
democratic governance and local 
development. 
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 En l’actual context d’implementació de les 
noves agendes globals, i en especial dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, la Diputació de Barcelona 
promou la localització dels compromisos 
d’aquestes agendes a les polítiques locals.  
 

 La Mediterrània és un espai estratègic per 
a la Diputació de Barcelona, degut a la 
seva proximitat territorial i als vincles 
culturals i socials que ens uneixen. En els 
darrers anys, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona ha establert relacions de 
cooperació directa amb diversos països de 
la riba sud de la Mediterrània, 
especialment el Líban, Tunísia, el Sàhara i 
el Marroc.  
 

 Les previsions sobre els efectes de 
l’escalfament global degut al canvi climàtic 
apunten cap a efectes com ara l’increment 
significatiu de les temperatures, l’augment 
del nivell del mar, l’escassetat d’aigua, 
sequeres devastadores i a la vegada 
pluges torrencials. Especialment afectats, 
els ecosistemes mediterranis s’escalfen 
més ràpidament que la mitja mundial, i es 
donen les condicions perfectes perquè els 
incendis extrems segueixin augmentant en 
extensió i recorregut en aquesta àrea del 
planeta, posant en perill la supervivència 
dels boscos. Els governs locals 
mediterranis hauran de fer front cada cop 
més, en primera línia, a aquestes 
conseqüències devastadores del canvi 
climàtic.  
 

 L’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
de la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari, en la seva funció d’assistència als 
ajuntaments en la prevenció dels incendis 
forestals, té encarregat el disseny 
d'estratègies i sistemes per a la prevenció 
municipal d'incendis forestals i la 
restauració i valoració d'àrees forestals 
degradades. Treballa amb l’objectiu de 

I  In the current context of implementation of 
new global agendas, and in particular, the 
Sustainable Development Goals, Barcelona 
Provincial Council fosters the localisation of 
these agendas' undertakings in local 
policies.  

 
I I. The Mediterranean region is a strategic area 

for Barcelona Provincial Council, due to its 
geographical proximity and the cultural and 
social ties existing between Mediterranean 
countries. Thus, in recent years, the 
Barcelona Provincial Council Development 
Cooperation Office has established direct 
cooperation relationships with several 
countries on the southern shore of the 
Mediterranean, particularly Lebanon, 
Tunisia, Sahara and Morocco. 

 
. The forecasts on the effects of the global 

warming caused by climate change indicate 
that there will be significant increases in 
temperatures, rising sea levels and water 
shortages, with devastating droughts 
alternating with torrential rainfall. These 
effects will be particularly noticeable in the 
Mediterranean ecosystems, which are 
heating at rates above the world average. 
This is creating perfect conditions for 
extreme fires to continue increasing in 
surface area burnt and distance travelled in 
this part of the planet, endangering the 
survival of the region's forests. Local 
Mediterranean governments will be 
increasingly on the front line in dealing with 
these devastating consequences of climate 
change.  

 
V  Through the Municipal Forest Fire 

Prevention and Agricultural Development 
Technical Office, one of the functions of 
Barcelona Provincial Council's Department 
of Natural Areas and Infrastructures is to 
assist local councils in preventing forest fires. 
In this role, it is responsible for designing 
strategies and systems for preventing forest 
fires at the municipal level and for assessing 
and restoring degraded woodland. It works 
with the goal of providing municipalities with 
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dotar els municipis d’eines per fer-los més 
resistents i resilients als incendis forestals 
i altres pertorbacions naturals agreujades 
pel canvi climàtic, i garantir així la 
seguretat de les persones, els bens, i la 
constant prestació de serveis ecosistèmics 
que proporcionen els boscos als seus 
habitants. Des de l'any 1995, aquesta 
oficina desenvolupa diferents programes i 
línies de suport als municipis, 
Associacions de Defensa Forestal i 
Associacions de Propietaris forestals en 
matèria de prevenció d’incendis forestals i 
de gestió forestal per a la restauració de 
zones afectades per pertorbacions 
naturals. 
 

 L’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona (OCD) promou relacions i 
aliances internacionals estables i 
horitzontals amb l’objectiu de fomentar 
l'enfortiment institucional i la modernització 
de les polítiques públiques locals per fer 
front als principals desafiaments de 
l’Agenda 2030, a la localització dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, i a la implementació de la nova 
Agenda Urbana.  
Entre els àmbits d’interès de l’OCD a la 
Mediterrània convé assenyalar, per la 
seva rellevància per a l’àmbit local i pel 
seu alineament amb l’agenda 2030, la 
protecció del medi ambient i la resiliència 
dels territoris. En relació amb la 
vulnerabilitat territorial derivada dels 
efectes del canvi climàtic, destaquen 
problemàtiques com ara la prevenció 
d’incendis forestals, la restauració del 
territori, la protecció civil, i igualment 
l’apoderament, l’enfortiment de capacitats i 
el desenvolupament de lideratge en 
aquests àmbits. 

 
 L’European Forest Institute (EFI) és una 

organització internacional establerta el 
1993 amb l'objectiu de millorar la 
investigació forestal internacional i 
proporcionar als responsables públics 

tools to make them more resistant and 
resilient to forest fires and other natural 
disturbances exacerbated by climate 
change, and, by this means, guarantee the 
safety of people and property and ensure 
that forests continue to provide ecosystem 
services to their inhabitants. Since 1995, this 
office has been developing different 
programmes and lines of support for local 
councils, forest defence associations and 
forest owners associations in forest fire 
prevention and forest management for 
restoring areas affected by natural 
disturbances. 

 
 
 

 By fostering stable, horizontal international 
relationships and alliances, Barcelona 
Provincial Council's Development 
Cooperation Office (DCO) seeks to support 
the institutional robustness and 
modernisation of local public policies to 
address the main challenges raised by the 
2030 Agenda, the localisation of the 
Sustainable Development Goals, and the 
implementation of the new Urban Agenda.  
Among the DCO's areas of interest in the 
Mediterranean, environmental protection and 
territorial resilience stand out in particular 
due to their importance for the local world 
and their alignment with the 2030 Agenda. 
Territorial vulnerability to the effects of 
climate change highlights problems such as 
the prevention of forest fires, land 
restoration, and civil defence, as well as 
empowerment, skill building and leadership 
development in these areas. 

 
 
 
 
 
 

VII  The European Forest Institute (EFI) is an 
international organisation formed in 1993 
with the goal of improving international forest 
research and making impartial information 
available to policymakers about forests on a 
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informació imparcial relacionada amb els 
boscos a nivell paneuropeu. Compta amb 
30 Estats membres i amb 129 entitats 
associades de 40 països. La seva seu 
central es troba a Finlàndia, i el recinte 
Sant Pau de Barcelona acull la seva 
“Mediterranean Regional Office” 
(EFIMED). L’EFI és en definitiva, un actor 
internacional d’indiscutible solvència 
tècnica, amb accés a una xarxa 
d’expertesa especialitzada d’abast 
mundial, amb capacitat per difondre 
coneixements i compartir experiències 
entre els actors locals europeus i de la 
regió mediterrània. 
 

. Per tant, a les parts els interessa treballar 
pel desenvolupament d’aproximacions 
innovadores de prevenció d’incendis i 
mitigació de riscos des de l’àmbit local, i 
compartir coneixement sobre aquestes 
temàtiques amb altres actors europeus i 
mediterranis de referència. 
 

 La minuta del protocol general 
d’actuacions ha estat aprovada mitjançant 
acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data [...]. 
 

 La Diputació de Barcelona transmetrà el 
present protocol general d’actuacions al 
Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya 
en compliment del que estableix la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
El protocol general d’actuacions té com a 
objectiu principal establir un marc de 
cooperació per impulsar la conservació i la 
gestió sostenible dels boscos 
mediterranis, la prevenció d'incendis i la 
mitigació de riscos. 
Te com a objectius específics: 
- El suport al disseny i la 

pan-European level. It has 30 Member 
States and 129 associate organisations in 40 
countries. Its headquarters are in Finland, 
and the Sant Pau complex in Barcelona 
hosts its "Mediterranean Regional Office" 
(EFIMED). In short, the EFI is an 
international player characterised by an 
unquestionable technical solvency, access to 
a specialised global network, and capacity to 
disseminate knowledge and share 
experiences among local European and 
Mediterranean players. 

 
 
 

 
VIII  Therefore, the Parties are interested in 

developing innovative approaches to fire 
prevention and mitigating risks at local level, 
and sharing knowledge on these issues with 
other leading European and Mediterranean 
players.  

 
 

IX  The draft of the general protocol of activities 
was approved by Barcelona Provincial 
Council's Governing Board on [   ]  

 
 

X  Barcelona Provincial Council will submit this 
general protocol of activities to the 
Generalitat de Catalunya's Register of 
Collaboration and Cooperation Agreements 
in compliance with Law 19/2014, of 29 
December, on transparency, access to public 
information and good governance.  

 
 

COVENANTS 
 
One. Object 
The primary goal of the general protocol of 
activities is to establish a framework for 
cooperation to promote the preservation and 
sustainable management of Mediterranean 
forests, prevent fires and mitigate risks. 
Its specific goals are the following: 
 
- Support the design and implementation 
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implementació de polítiques 
públiques, especialment en l'àmbit 
local; 

- El foment de l’intercanvi internacional 
i del treball en xarxa entre actors 
euromediterranis relacionats amb les 
polítiques forestals, la silvicultura i la 
gestió de la biodiversitat associades a 
les accions de gestió forestal 
estratègica per a la prevenció 
d’incendis forestals i a les accions de 
restauració forestal i paisatgística. 

 
Segon. Desenvolupament del protocol  
Els objectius establerts al pacte primer es 
desenvoluparan mitjançant l’elaboració per 
les parts de Programes Anuals 
d’Actuacions, que inclouran:  
- Accions de sensibilització, informació 

i divulgació; 
- Accions de capacitació i 

assessorament; 
- El desenvolupament de projectes i 

iniciatives de cooperació 
internacional.  

 
Sota aquest protocol, es podran establir 
instruments específics, entre ells 
subvencions, que recullin les iniciatives i 
accions vinculades a aquests programes 
anuals d’actuacions.  
 
Aquests instruments específics hauran de 
constar per escrit i descriuran amb 
precisió els objectius, obligacions de 
cadascuna de les parts, les activitats a 
realitzar així com les assignacions 
pressupostàries, i hauran de ser objecte 
d’aprovació prèvia pels procediments 
corresponents de les parts signatàries.  
 
Tercer. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment 
integrada per dos representants de 
cadascuna de les parts. Per part de la 
Diputació Barcelona assistirà un 
representant de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i un representant de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

of public policies, particularly on a local 
scale; 
 

- Foster international exchange and 
networking between Euro-
Mediterranean players related to 
forestry policies, silviculture and 
biodiversity management, associated 
with strategic forest management 
actions to prevent forest fires and forest 
and landscape restoration actions. 

 
 

Two. Development of the protocol  
The objectives defined in Article One above 
will be developed in the form of annual action 
plans, which will be drafted by the Parties and 
which will include:  

- Awareness-raising, information and 
dissemination actions; 

- Skill-building actions and guidance; 
 

- The development of international 
cooperation projects and initiatives.  

 
 
Specific instruments may be established 
within this protocol, including grants, which 
give form to the initiatives and activities 
related to these annual action programmes.  
 
 
These specific instruments will be put down 
in writing and will describe in detail the 
objectives, each Party's obligations, the 
activities to be performed and the budget 
allocated to them, and will be approved 
beforehand in accordance with the 
procedures used by the respective 
signatories.  
 
Three. Monitoring committee 
A monitoring committee will be formed whose 
members will be two representatives from 
each of the Parties. For its part, Barcelona 
Provincial Council will be represented by one 
person from the Development Cooperation 
Office and one person from the Municipal 
Forest Fire Prevention and Agricultural 
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d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari.  
La comissió de seguiment tindrà les 
funcions següents: 
 
a) Compartir informació entre les parts 

sobre l’objecte d’aquest protocol  
 

b) Aprovar, si s’escau, els plans anuals 
d’actuacions, elaborats conjuntament 
per ambdues parts 

c) Proposar instruments específics per 
executar accions concretes previstes 
en els plans anuals d’actuacions 

d) Resoldre de manera amistosa les 
possibles controvèrsies que puguin 
sorgir de la interpretació o aplicació 
d’aquest protocol 

 
La comissió de seguiment haurà de 
prendre decisions per consens i es reunirà 
al menys un cop l’any i sempre que sigui 
necessari en funció de la naturalesa dels 
assumptes a tractar. 
 
Quart. Vigència del protocol 
Aquest protocol general d’actuacions 
entrarà en vigor a partir de la última de 
les signatures de les parts signatàries i 
restarà vigent durant els 4 anys següents 
a la data d’inici de la vigència.  
 
El protocol podrà ser prorrogat de forma 
expressa, previ els acords que 
corresponguin de les parts signatàries.  
 
Cinquè. Protecció de dades i 
confidencialitat 
Les parts donaran compliment a les 
previsions a què obliga la legislació 
aplicable en matèria de protecció de 
dades, i en especial es comprometen a no 
divulgar la informació de caràcter 
confidencial a que tinguessin accés en 
ocasió del present protocol i a utilitzar-la 
única i exclusivament per els propòsits per 
la qual va ser proporcionada. 
 
 

Development Technical Office.  
 
The monitoring committee will have the 
following functions: 
 

a) Share information between the 
Parties that is relevant to this 
protocol's purpose.  

b) Approve, if applicable, the annual 
action plans drawn up jointly by the 
Parties. 

c) Propose specific instruments for 
carrying out concrete actions 
included in the annual action plans. 

d) Settle in a friendly manner any 
disputes that may arise from the 
interpretation or application of this 
protocol. 

 
The monitoring committee will make decisions 
by consensus and will meet at least once a 
year and also whenever necessary if the 
nature of the matters to be discussed so 
requires. 

 
Four. Duration of the protocol 
This general protocol of activities will come 
into force when it has been signed by all the 
Parties and will remain in force for a period of 
4 years after signature.  
 
 
The protocol may be renewed expressly, 
after approval by both Parties.  
 
 
Five. Data protection and confidentiality 
The Parties will abide by the provisions set 
forth in applicable data protection legislation, 
and in particular, those provisions that prohibit 
disclosing any confidential information to 
which the Parties may have access under this 
protocol and to use it solely for the purposes 
for which it was provided.  
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Sisè. Extinció del protocol i causes de 
resolució  
El present protocol s’extingirà per la 
realització del seu objecte o per incórrer 
en causa de resolució. 
Seran causa de resolució les següents:  
 
a) Per expiració del termini  
 
b) Per acord de les parts signants 

 
c) De forma unilateral per qualsevol de 

les parts, per causa justificada, 
comunicant-la a l’altra de forma 
expressa, amb tres mesos d’antelació. 
En qualsevol cas, aquesta rescissió no 
afectarà a les actuacions en curs, 
acordant les parts estendre la duració 
del protocol fins l’execució completa de 
les mateixes. 

 
Setè. Resolució de controvèrsies 
Les parts faran tot el possible per resoldre 
amistosament qualsevol disputa, 
controvèrsia o reclamació que sorgeixi 
arran o en relació a aquest protocol, del 
seu incompliment, rescissió o invalidesa.  
 
I en prova de conformitat, les persones 
que l’atorguen signen el present protocol, 
en anglès i català, determinant la 
prevalença de la versió catalana per al 
supòsit de iscrepància entre ambdues 
versions.”  

 
Six. Termination of the protocol and 
causes for rescission  
This protocol will be terminated upon 
completion of its purpose or as a result of the 
occurrence of any of the causes for 
rescission. 
The following will be causes for rescission:  
a) Expiry of its term  

 
b) By mutual agreement by the signatory 

Parties 
c) Unilaterally by either Party, for a justified 

reason, expressly notifying the other 
Party thereof three months beforehand. In 
any case, this rescission will not affect the 
activities in progress and, in such cases, 
the Parties will agree to extend the 
duration of the protocol until these 
activities have been completed. 

 
 
 
Seven.  Settlement of disputes 
The Parties will do all that is in their power to 
settle in a friendly fashion any dispute, 
disagreement or claim that may arise as a 
result of or with respect to this protocol, its 
non-performance, rescission or non-validity.  
 
And in witness whereof, the Parties hereby 
sign this protocol, in English and Catalan. In 
the event of any discrepancy between the two 
versions, the Catalan version will prevail” 

 
Segon. NOTIFICAR l’acord precedent a European Forest Institut.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitiva les desestimacions de sol·licituds per menor valoració i manca de 
recursos i per incompliment de requisits, declarar el desistiment de sol·licituds i 
declarar les actuacions que s’executen en la modalitat de col·laboració 
interadministrativa, de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0022828).- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

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

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AP 226/21). 

 
2. Posteriorment, la Junta de Govern, el 27 de gener de 2022, va aprovar la 

rectificació de diversos errors en les fitxes descriptives de recursos inclosos en el 
catàleg de serveis 2020-2023 de la convocatòria esmentada (AJG 29/22) i, el 24 de 
febrer de 2022 i el 10 de març de 2022, va aprovar les quanties addicionals de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import de 270.000,00 euros (AJG 73/22) i 3.336.850,00 (AJG 
111/22), respectivament. 

 
3. Per últim, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de març de 2022, va 

aprovar la modificació de la dotació del recurs econòmic “Agències d’energia” inclòs 
en la referida convocatòria del Catàleg 2022, i l’increment de l’autorització de la 
despesa corresponent en 300.000,00 euros (AP 43/22). 

 
4. L’article 5 del règim de la convocatòria estableix dos procediments de concessió 

dels recursos consistents en ajuts econòmics: la concurrència competitiva, que és 
l’ordinari i en el qual la concessió depèn de la valoració de sol·licituds a la vista de 
criteris preestablerts i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció 
de la valoració obtinguda; i la concessió directa amb concurrència. 

 
5. Pel que fa als recursos econòmics emmarcats en el primer dels procediments, el 

termini de sol·licitud va finalitzar el 8 de febrer de 2022. 
 
6. Els responsables del procediment d’instrucció han estat els centres gestors dels 

recursos, els quals, sota la direcció de les coordinacions competents de les àrees 
corporatives, han elaborat els informes d’instrucció. Els òrgans col·legiats que han 
examinat i validat aquests informes, d’acord amb les corresponents actes esteses 
pels secretaris de cadascun d’ells, i que s’incorporen a l’expedient, es detallen a 
continuació: 

 
ÒRGAN INFORMES VALIDATS 

Àrea d’Acció Climàtica 

- Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
- Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. 
- Oficina Tècnica d’Educació i Promoció 

Ambiental. 
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ÒRGAN INFORMES VALIDATS 

Àrea de Cultura 

- Gerència de Serveis de Cultura. Oficina 
d’Estudis i Recursos Culturals 

- Gerència de Serveis de Cultura. Oficina de 
Difusió Artística 

- Gerència de Serveis de Cultura. Oficina de 
Patrimoni Cultural 

- Gerència de Serveis de Biblioteques 

Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social 

- Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social. 
- Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania. 

Oficina de Polítiques d'Igualtat 
- Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania. 

Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida  
- Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum. 

Servei de Salut Pública 
- Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum. 

Servei de Suport a les Polítiques de Consum 

Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut 

- Gerència de Serveis d’Educació 
- Gerència de Serveis d’Esports. Oficina 

d’Activitats Esportives 

Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals 

- Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. Oficina Tècnica de Gestió 
d'Infraestructures 

- Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local 

- Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats. Oficina d'Habitatge 

- Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats. Oficina d’Activitats regulades i 
programes en protecció civil 

- Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats. Servei d'Urbanisme 

- Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Servei 
d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres 

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

Direcció de Relacions 
Internacionals 

- Oficina d’Europa i Estratègia Internacional  
- Oficina de Cooperació al Desenvolupament  

Direcció de Serveis de Suport 
a la Coordinació General 

- Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General 

Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes 

Corporatius 

- Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius 

Subdirecció d’Imatge 
Corporativa i Promoció 

Institucional 
- Servei de Planificació i Serveis Editorials 

Gabinet de Prevenció i 
Seguretat 

- Gabinet de Prevenció i Seguretat 
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ÒRGAN INFORMES VALIDATS 

Gerència de Serveis de 
Comerç 

- Gerència de Serveis de Comerç 

Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i 

Ocupació 

- Oficina Tècnica d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic 

- Servei de Mercat de Treball 
- Servei de Teixit Productiu 

Gerència de Serveis de 
Turisme 

- Oficina Tècnica de Turisme 

Servei d'Agenda 2030 i 
Participació 

- Servei d'Agenda 2030 i Participació 

 
7. De cada informe d’instrucció, la Direcció de Serveis de Cooperació Local, com a 

responsable de la gestió coordinada i del compliment del règim regulador de la 
convocatòria, ha revisat els aspectes següents: 

 
- Que en cas que s’hagi determinat l’existència de defectes esmenables, es va 

requerir a l’ens destinatari per tal que els esmenés, en els terminis previstos en el 
règim del Catàleg. 

- Que el centre gestor fa constar com ha distribuït la quantia màxima que es va 
preveure en la convocatòria entre els diferents recursos, que la quantia total 
concedida no supera la quantia total prevista i que, en cas de redistribució entre 
recursos de la quantia individualitzada estimativa inicial, aquesta redistribució s’ha 
fet d’acord amb les regles establertes en el règim de la convocatòria. 

- Que 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 preestablerts per a cada recurs i que els criteris que es 
relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- Que s'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració i 
com s’ha obtingut l’import a concedir, a partir de la puntuació obtinguda. 

- Que s’ha fet constar la puntuació obtinguda per les sol·licituds valorades i, en les 
sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert. 

- Que el/la responsable del centre gestor és qui signa l'informe. 
- Que s’ha classificat cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació en un 

dels estats següents: estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per 
incompliment dels requisits i desistida. 

- Que els informes contenen, si s’escau, la declaració de caràcter pluriennal dels 
ajuts. 

- Que es compleix l'aportació mínima garantida, d’acord amb el règim regulador. 
- Que no existeixen sol·licituds estimades en què la ràtio de cobertura superi el 100 

per cent de l'import sol·licitat. 
 
8. Com a resultat d’aquesta fase es fa una proposta de concessió d’ajuts per un import 

total de 49.518.504,90 euros, amb una distribució pluriennal de 39.862.223,77 
euros l’any 2022 i 9.656.281,13 euros l’any 2023. 
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9. Per últim, en el marc d’aquesta resolució, també s’aprova la reducció de la quantia 
autoritzada inicialment com a conseqüència de l’existència de quanties no 
distribuïdes en fase d’instrucció, per tal d’alliberar aquest saldo i, si escau, 
redistribuir-lo a les aplicacions que corresponguin en funció del tipus d’ens 
beneficiari i/o la naturalesa de la despesa. 

 
Fonaments de dret 
 
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 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer), atribueix a la 
Junta de Govern la competència per a aprovar els recursos consistents en ajuts 
econòmics del Catàleg de serveis. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, es proposa a la Junta de Govern que, 
per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i, en conseqüència, aprovar les concessions 
d’ajuts, les desestimacions de sol·licituds per menor valoració i manca de recursos i 
per incompliment de requisits, declarar el desistiment de sol·licituds i declarar les 
actuacions que s’executen en la modalitat de col·laboració interadministrativa, les 
quals s’inclouen en els annexos 1 a 5 que s’incorporen al present dictamen i que es 
detallen en la taula següent:  
 

Annex Contingut 

1 

Ajuts concedits, amb indicació dels períodes d’execució següents: 
 Execució anual. Execució entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de 

desembre de 2022. Justificació voluntària fins al 15 de novembre 
de 2022 i justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de 
març de 2023. 

 Execució pluriennal. Execució entre l’1 de gener de 2022 i el 31 
de desembre de 2023. Primera justificació voluntària fins al 15 de 
novembre de 2022. Segona justificació voluntària, fins al 15 de 
novembre de 2023. Justificació final entre el 2 de gener de 2024 i 
el 31 de març de 2024. 

 Execució diferida. Execució entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de 
desembre de 2023. Justificació voluntària fins al 15 de novembre 
de 2023 i justificació final entre el 2 de gener de 2024 i el 31 de 
març de 2024. 
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Annex Contingut 

2 Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

3 Sol·licituds desestimades per incompliment de requisits. 

4 Sol·licituds desistides. 

5 
Actuacions que s’executen en la modalitat de col·laboració 
interadministrativa. 

 
Segon. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada pels acords de Ple núm. 
226/21 i núm. 43/22, i de Junta de Govern núm. 73/22 i núm. 111/22 segons el detall 
que s’indica en el present acord, per tal que el crèdit torni a estar disponible i, si escau, 
poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions que corresponguin 
en funció del tipus d’ens beneficiari i/o la naturalesa de la despesa: 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en la quantia total de sis milions cinc-
cents seixanta-un mil nou-cents sis euros i seixanta-quatre cèntims (6.561.906,64 
euros), de la qual quatre milions quatre-cents vint-i-quatre mil vuit-cents catorze euros i 
vuitanta-sis cèntims (4.424.814,86 euros) a càrrec de l’exercici 2022, dos milions 
seixanta-dos mil noranta-un euros i setanta-vuit cèntims (2.062.091,78 euros) a càrrec 
de l’exercici 2023, i setanta-cinc mil euros (75.000,00 euros) a càrrec de l’exercici 
2024, segons el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària 
Import op. 
"A/-" 2022 

(EUR) 

Import op. 
"A/-" 2023 

(EUR) 

Import op. 
"A/-" 2024 

(EUR) 

Núm. Op. "A/-
" 

G/10030/92200/76280 11.739,55 
  

2202900225 

G/10101/92061/46280 58.605,45 10.000,00 
 

2202900249 

G/10102/92400/46280 429.466,59 215.479,00 75.000,00 2202900250 

G/10500/91200/46280 3.109,52   2202900272 

G/13002/92070/46280 51.495,86 
  

2202900219 

G/30101/24100/46280 508.154,48 242.201,52 
 

2202900240 

G/30102/43900/46280 292.329,00 76.491,00 
 

2202900235 

G/30103/43300/46280 406.361,79 1.124.670,72 
 

2202900234 

G/30302/43100/46280 161.766,83 7.605,11 
 

2202900252 

G/40101/33400/46280 43.200,00 
  

2202900229 

G/40101/33400/46281 62.310,00 
  

2202900230 

G/40102/33220/46280 3.243,57 
  

2202900243 

G/40102/33300/46280 4.710,00 
  

2202900247 

G/40103/33410/46280 14.500,00 
  

2202900227 

G/40200/33210/46280 5.750,00 
  

2202900216 

G/50100/45302/46280 21.129,74 21.129,74 
 

2202900242 
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Aplicació pressupostària 
Import op. 
"A/-" 2022 

(EUR) 

Import op. 
"A/-" 2023 

(EUR) 

Import op. 
"A/-" 2024 

(EUR) 

Núm. Op. "A/-
" 

G/50100/45302/76280 
 

10.514,69 
 

2202900246 

G/50300/15100/46280 32.000,00 
  

2202900239 

G/50403/17231/76280 20.839,44 
  

2202900241 

G/60000/23100/46281 80.333,51 
  

2202900214 

G/60301/23110/46280 365.500,00 
  

2202900223 

G/60303/23110/46280 384.100,00 
  

2202900218 

G/60401/31100/46280 61.293,00 
  

2202900233 

G/60402/49300/46280 146.431,00 
  

2202900232 

G/70100/49100/46280 464.313,95 
  

2202900236 

G/70100/49100/76281 8,10 
  

2202900237 

G/80100/32000/46280 229.741,02 
  

2202900224 

G/80200/34100/46283 213.030,00 54.000,00 
 

2202900253 

G/90100/17210/46280 322.500,00 
  

2202900245 

G/90100/17210/46280 
 

300.000,00 
 

2202900263 

G/90100/17220/46280 8.052,46 
  

2202900221 

G/90100/17221/46280 18.800,00 
  

2202900226 

 
4.424.814,86 2.062.091,78 75.000,00 

 
 
APROVAR l’autorització de la despesa total de sis milions vuit-cents vuit mil tres-cents 
setze euros i seixanta-un cèntims (6.808.316,61 euros), amb una distribució pluriennal 
de quatre milions nou-cents seixanta-vuit mil vuit-cents vuitanta-un euros i setanta 
cèntims (4.968.881,70 euros) l’any 2022 i d’un milió vuit-cents trenta-nou mil quatre-
cents trenta-quatre euros i noranta-un cèntims (1.839.434,91 euros) l’any 2023, com a 
conseqüència de la redistribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari i/o 
de la naturalesa de la despesa, tot condicionant-ho a la regularització comptable 
aprovada en el present acord: 
 

Aplicació pressupostària Import total (EUR) Import 2022 (EUR) Import 2023 (EUR) 

G/10101/92061/46580 46.145,66 41.417,09 4.728,57 

G/10101/92061/46780 16.800,00 16.800,00 0,00 

G/10102/92400/46580 54.750,00 54.750,00 0,00 

G/10500/91200/46580 3.109,52 3.109,52 0,00 

G/13002/92070/46580 42.401,39 42.401,39 0,00 

G/13002/92070/46780 4.918,94 4.918,94 0,00 

G/13002/92070/46880 4.175,53 4.175,53 0,00 

G/30101/24100/46380 96.489,16 65.719,32 30.769,84 
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Aplicació pressupostària Import total (EUR) Import 2022 (EUR) Import 2023 (EUR) 

G/30101/24100/46580 423.016,84 283.047,66 139.969,18 

G/30101/24100/46780 230.850,00 159.387,50 71.462,50 

G/30102/43900/46580 240.237,00 190.418,00 49.819,00 

G/30102/43900/46780 128.583,00 101.911,00 26.672,00 

G/30103/43300/46380 732.189,88 406.059,46 326.130,42 

G/30103/43300/46580 1.063.620,91 703.968,63 359.652,28 

G/30103/43300/46780 1.085.221,72 646.333,70 438.888,02 

G/30302/43100/46580 53.500,00 53.500,00 0,00 

G/30302/43100/46780 115.871,94 108.266,83 7.605,11 

G/40101/33400/46380 2.700,00 2.700,00 0,00 

G/40101/33400/46580 22.400,00 22.400,00 0,00 

G/40101/33400/46581 12.000,00 12.000,00 0,00 

G/40101/33400/46780 16.600,00 16.600,00 0,00 

G/40101/33400/46880 1.500,00 1.500,00 0,00 

G/40102/33300/46580 4.710,00 4.710,00 0,00 

G/40103/33410/46580 3.900,00 3.900,00 0,00 

G/40103/33410/46780 10.600,00 10.600,00 0,00 

G/50100/45302/76280 19.737,99 0,00 19.737,99 

G/50100/45302/76880 10.000,00 0,00 10.000,00 

G/50300/15100/46580 32.000,00 32.000,00 0,00 

G/60000/23100/46381 8.325,61 8.325,61 0,00 

G/60000/23100/46581 53.745,27 53.745,27 0,00 

G/60000/23100/46781 18.262,63 18.262,63 0,00 

G/60301/23110/46380 53.707,52 53.707,52 0,00 

G/60301/23110/46580 255.979,74 255.979,74 0,00 

G/60301/23110/46780 54.612,74 54.612,74 0,00 

G/60301/23110/46880 1.200,00 1.200,00 0,00 

G/60303/23110/46380 68.393,56 68.393,56 0,00 

G/60303/23110/46580 169.921,76 169.921,76 0,00 

G/60303/23110/46780 91.784,68 91.784,68 0,00 

G/60401/31100/46380 30.647,00 30.647,00 0,00 

G/60401/31100/46580 30.646,00 30.646,00 0,00 

G/60402/49300/46580 146.431,00 146.431,00 0,00 

G/70100/49100/46580 100.684,00 100.684,00 0,00 

G/70100/49100/76281 99.822,14 99.822,14 0,00 

G/80100/32000/46380 25.287,35 25.287,35 0,00 
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Aplicació pressupostària Import total (EUR) Import 2022 (EUR) Import 2023 (EUR) 

G/80100/32000/46580 116.375,01 116.375,01 0,00 

G/80100/32000/46780 75.765,08 75.765,08 0,00 

G/80100/32000/46880 12.313,58 12.313,58 0,00 

G/80200/34100/46383 11.250,00 11.250,00 0,00 

G/80200/34100/46583 135.805,00 117.805,00 18.000,00 

G/80200/34100/46783 90.500,00 54.500,00 36.000,00 

G/80200/34100/46883 29.475,00 29.475,00 0,00 

G/90100/17210/46580 615.000,00 315.000,00 300.000,00 

G/90100/17210/46880 7.500,00 7.500,00 0,00 

G/90100/17220/46880 8.052,46 8.052,46 0,00 

G/90100/17221/46380 18.800,00 18.800,00 0,00 

 
6.808.316,61 4.968.881,70 1.839.434,91 

 
Tercer. APROVAR la disposició de la despesa total de quaranta-nou milions cinc-
cents divuit mil cinc-cents quatre euros i noranta cèntims (49.518.504,90 euros), amb 
una distribució pluriennal de trenta-nou milions vuit-cents seixanta-dos mil dos-cents 
vint-i-tres euros i setanta-set cèntims (39.862.223,77 euros) l’any 2022 i de nou milions 
sis-cents cinquanta-sis mil dos-cents vuitanta-un euros i tretze cèntims (9.656.281,13 
euros) l’any 2023, a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en 
aquest acord, i segons la distribució que consta en l’annex 1 del present dictamen: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

Import 2023 
(EUR) 

Observacions 

G/10030/92200/46280 48.000,00 48.000,00 0,00 
 

G/10030/92200/76280 11.260,45 11.260,45 0,00 
 

G/10101/92061/46280 230.669,06 230.669,06 0,00 
 

G/10101/92061/46580 46.145,66 41.417,09 4.728,57 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/10101/92061/46780 16.800,00 16.800,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/10102/92400/46280 1.156.009,41 996.488,41 159.521,00 
 

G/10102/92400/46580 54.750,00 54.750,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/10500/91200/46280 146.890,48 146.890,48 0,00 
 

G/10500/91200/46580 3.109,52 3.109,52 
 

Condicionat a la 
regularització comptable 

G/11020/92050/46280 75.000,00 75.000,00 0,00 
 

G/13002/92070/46280 548.504,14 548.504,14 0,00 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

Import 2023 
(EUR) 

Observacions 

G/13002/92070/46580 42.401,39 42.401,39 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/13002/92070/46780 4.918,94 4.918,94 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/13002/92070/46880 4.175,53 4.175,53 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30101/24100/46280 3.128.644,00 1.980.845,52 1.147.798,48 
 

G/30101/24100/46380 96.489,16 65.719,32 30.769,84 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30101/24100/46580 423.016,84 283.047,66 139.969,18 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30101/24100/46780 230.850,00 159.387,50 71.462,50 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46280 878.511,00 696.303,00 182.208,00 
 

G/30102/43900/46580 240.237,00 190.418,00 49.819,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30102/43900/46780 128.583,00 101.911,00 26.672,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30103/43300/46280 8.138.154,49 4.948.988,21 3.189.166,28 
 

G/30103/43300/46380 732.189,88 406.059,46 326.130,42 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30103/43300/46580 1.063.620,91 703.968,63 359.652,28 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30103/43300/46780 1.085.221,72 646.333,70 438.888,02 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30201/43201/46280 450.000,00 450.000,00 0,00 
 

G/30302/43100/46280 920.580,06 907.283,17 13.296,89 
 

G/30302/43100/46580 53.500,00 53.500,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/30302/43100/46780 115.871,94 108.266,83 7.605,11 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/40101/33400/46280 656.800,00 656.800,00 0,00 
 

G/40101/33400/46281 137.690,00 137.690,00 0,00 
 

G/40101/33400/46380 2.700,00 2.700,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/40101/33400/46580 22.400,00 22.400,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/40101/33400/46581 12.000,00 12.000,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/40101/33400/46780 16.600,00 16.600,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/40101/33400/46880 1.500,00 1.500,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

Import 2023 
(EUR) 

Observacions 

G/40102/33220/46280 81.756,43 81.756,43 0,00 
 

G/40102/33300/46280 711.790,00 711.790,00 0,00 
 

G/40102/33300/46580 4.710,00 4.710,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/40103/33410/46280 485.500,00 485.500,00 0,00 
 

G/40103/33410/46580 3.900,00 3.900,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/40103/33410/46780 10.600,00 10.600,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/40200/33210/46280 1.750,00 1.750,00 0,00 
 

G/50002/17200/46280 1.284.140,00 0,00 1.284.140,00 
 

G/50100/45302/46280 126.460,52 63.230,26 63.230,26 
 

G/50100/45302/76280 559.223,30 0,00 559.223,30 
19.737,99€ Condicionat 

a la regularització 
comptable 

G/50100/45302/76880  10.000,00 0,00 10.000,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/50300/15100/46280 568.000,00 568.000,00 0,00 
 

G/50300/15100/46282 512.015,42 192.015,42 320.000,00 
 

G/50300/15100/46580 32.000,00 32.000,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/50300/15100/76280 1.687.000,00 1.237.000,00 450.000,00 
 

G/50403/17231/76280 79.160,56 79.160,56 0,00 
 

G/60000/23100/46281 219.666,49 219.666,49 0,00 
 

G/60000/23100/46381 8.325,61 8.325,61 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60000/23100/46581 53.745,27 53.745,27 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60000/23100/46781 18.262,63 18.262,63 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60301/23110/46280 2.544.500,00 2.544.500,00 0,00 
 

G/60301/23110/46380 53.707,52 53.707,52 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60301/23110/46580 255.979,74 255.979,74 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60301/23110/46780 54.612,74 54.612,74 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60301/23110/46880 1.200,00 1.200,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60303/23110/46280 1.091.900,00 1.091.900,00 0,00 
 

G/60303/23110/46380 68.393,56 68.393,56 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

Import 2023 
(EUR) 

Observacions 

G/60303/23110/46580 169.921,76 169.921,76 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60303/23110/46780 91.784,68 91.784,68 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60401/31100/46280 6.048.707,00 6.048.707,00 0,00 
 

G/60401/31100/46380 30.647,00 30.647,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60401/31100/46580 30.646,00 30.646,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/60402/49300/46280 1.776.454,00 1.776.454,00 0,00 
 

G/60402/49300/46580 146.431,00 146.431,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/70100/49100/46280 588.686,05 588.686,05 0,00 
 

G/70100/49100/46580 100.684,00 100.684,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/70100/49100/76281 159.814,04 159.814,04 0,00 
99.822,14€ Condicionat 

a la regularització 
comptable 

G/80100/32000/46280 3.000.893,98 3.000.893,98 0,00 
 

G/80100/32000/46380 25.287,35 25.287,35 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/80100/32000/46580 116.375,01 116.375,01 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/80100/32000/46780 75.765,08 75.765,08 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/80100/32000/46880 12.313,58 12.313,58 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/80200/34100/46283 3.594.970,00 3.126.970,00 468.000,00 
 

G/80200/34100/46383 11.250,00 11.250,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/80200/34100/46583 135.805,00 117.805,00 18.000,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/80200/34100/46783 90.500,00 54.500,00 36.000,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/80200/34100/46883 29.475,00 29.475,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/90100/17210/46280 477.500,00 477.500,00 0,00 
 

G/90100/17210/46580 615.000,00 315.000,00 300.000,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/90100/17210/46880 7.500,00 7.500,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

G/90100/17220/46280 341.947,54 341.947,54 0,00 
 

G/90100/17220/46880 8.052,46 8.052,46 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 
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Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

Import 2023 
(EUR) 

Observacions 

G/90100/17221/46280 361.200,00 361.200,00 0,00 
 

G/90100/17221/46380 18.800,00 18.800,00 0,00 
Condicionat a la 

regularització comptable 

 
49.518.504,90 39.862.223,77 9.656.281,13 

 
 
Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa aplicada en els acords segon i 
tercer del present dictamen, i condicionar-la a l’aprovació del pressupost de l’exercici 
2023 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. ACORDAR que en els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva 
amb càrrec al capítol 4 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, s’ha 
de pagar de manera anticipada el 100 per cent de l’ajut quan es produeixi l’acceptació, 
sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert. En cas 
de recursos d’execució pluriennal, s’ha de pagar de manera anticipada el 100 per cent 
de l’import que es periodifiqui el primer any quan es produeixi l’acceptació i, pel que fa 
a les anualitats ulteriors, s’ha de pagar de manera anticipada el 100 per cent de 
l’import de la corresponent anualitat quan es produeixi la justificació del 100 per cent 
de l’import de l’anualitat anterior, sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la 
despesa estigui obert. Aquest atorgament es justifica per les dificultats de tresoreria 
dels ens locals. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present acte a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions, i al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC). 
 
Setè. PUBLICAR el present acte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del present 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; sens perjudici que s’habilitin altres mitjans de comunicació i 
publicació complementaris.” 
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6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de 
justificació fins al 30 de setembre de 2021, i de diversos ajuts de Catàleg amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2021, per un import total de 
463.409,51 € (Exp. núm. 2019/0015078).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

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

 
2. L’article 29.1.a) del règim de l’esmentat Catàleg estableix que els ajuts econòmics 

en règim de concurrència competitiva tenen, entre d’altres, els terminis màxims 
d’execució i de justificació següents: 

 
Execució anual: execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 
Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020 i justificació final entre el 2 de 
gener de 2021 i el 31 de març de 2021. [...] 

 
3. Respecte dels ajuts amb execució anual referits, mitjançant el decret de la 

Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 13022/20, de 16 de desembre de 
2020, es van aprovar diverses ampliacions dels terminis d’execució i de justificació 
fins al 30 de juny de 2021 i el 30 de setembre de 2021, respectivament, prèvia 
l’oportuna sol·licitud i l’informe favorable del centre gestor corresponent. 

 
4. Mitjançant decret també de la Presidència núm. 964/22, de 7 de febrer de 2022, es 

va aprovar la liquidació provisional dels ajuts referits en el punt anterior. En aquest 
decret també es va rectificar la liquidació provisional de determinats ajuts inclosos 
en els decrets de la Presidència núm. 6638/21, de 18 de juny de 2021, i núm. 
12496/21, de 10 de novembre de 2021, i, en conseqüència, es va tornar a aprovar 
la liquidació provisional d’aquests ajuts. Als ens beneficiaris de tots aquests ajuts es 
va conferir un termini d’audiència de quinze dies a partir de l’endemà de la 
publicació en el BOPB del citat decret, que es va produir el 9 de febrer de 2022. 

 
5. Finalitzat el termini d’audiència de la liquidació provisional aprovada pel referit 

decret núm. 964/22, els centres gestors han informat l’estat dels ajuts afectats a 
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l’efecte de la seva liquidació definitiva. Aquests informes s’han incorporat a 
l’expedient. 

 
6. D’acord amb la informació facilitada, escau acceptar les renúncies presentades i 

aprovar la revocació dels imports no justificats. 
 
7. S’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions comporta, quan 

escaigui, el corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la 
corporació i el reintegrament dels imports pagats per avançats. 

 
8. Per últim, es proposa aprovar un reconeixement de crèdit atès que l’Oficina de 

Patrimoni Cultural, centre gestor de l’ajut amb codi XGL 20/Y/286338, ha emès un 
informe en data 7 d’abril de 2022, que s’ha incorporat a l’expedient, en el qual 
especifica que l’Ajuntament de Vallcebre ha justificat durant el període d’audiència 
la totalitat de l’import concedit, 3.349,80 euros, que resta pendent de pagament en 
no existir crèdit en el pressupost vigent. Aquesta Direcció de Serveis de Cooperació 
Local ha comprovat que en l’exercici 2021 existia consignació pressupostària 
adequada i suficient per a fer-ne front en l’aplicació pressupostària 
G/40102/33300/46280 i que no es va incorporar al pressupost 2022. El centre 
gestor ha informat que habilitarà crèdit suficient i adequat per atendre el pagament, 
mitjançant l’oportuna modificació de crèdit. 

 
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 presentades i els 
efectes comptables que d’aquestes es deriven amb relació a la liquidació. 

 
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 per decret número 
1388/22, de 14 de febrer (BOP de 16 de febrer). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva liquidats provisionalment per decret de la Presidència núm. 
964/22, de 7 de febrer de 2022, i relativa tant als ajuts del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 
2021, com als ajuts de Catàleg amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021 la 
liquidació provisional dels quals, aprovada pels decrets de la Presidència núm. 
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6638/21 i núm. 12496/21, va ser rectificada i aprovada de nou pel referit decret núm. 
964/22, i, en conseqüència, acceptar les justificacions presentades durant el període 
d’audiència, així com aprovar el reconeixement de crèdit, acceptar les renúncies i 
aprovar les revocacions que s’indiquen en els acords següents, d’acord amb els 
informes emesos pels centres gestors. 
 
Segon. APROVAR un reconeixement de crèdit per import de tres mil tres-cents 
quaranta-nou euros i vuitanta cèntims (3.349,80 euros) a favor de l’Ajuntament de 
Vallcebre per a fer front al pagament de la despesa justificada dins el termini 
d’audiència conferit a l’efecte de l’ajut amb codi XGL 20/Y/286338. 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de tres mil tres-cents quaranta-nou 
euros i vuitanta cèntims (3.349,80 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40102/33300/46280 del pressupost vigent amb caràcter de reconeixement de crèdit, 
tot condicionant-lo a l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit. 
 
Quart. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions, totals o parcials, dels ajuts 
econòmics que s’indiquen en l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Cinquè. REDUIR la despesa autoritzada i disposada en la quantia total de 
CINQUANTA MIL SET-CENTS QUATRE EUROS (50.704,00 euros)  a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu que s’indiquen en aquest 
acord, tot condicionant la reducció de la despesa autoritzada a la regularització 
comptable de la despesa disposada aprovada en el present acord: 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/60103/23101/46280 36.838,78 

G/60301/23110/46280 1.594,44 

G/60303/23110/46280 1.341,13 

G/80100/32000/46288 1.517,82 

G/80100/32000/46588 9.411,83 

 
50.704,00 

 
Sisè. SOL·LICITAR el reintegrament, en els casos en què escaigui, d’acord amb la 
relació que consta en l’annex 1, dels imports pagats per avançat i no justificats 
degudament, el qual es pot fer efectiu de la manera següent: 
 
a) Mitjançant ingrés o transferència bancària a qualsevol dels comptes operatius de la 

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

reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 
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Setè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el règim del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals, la publicació del present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Servei de Planificació i Avaluació 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2022 i traslladar-lo al Ple per al seu coneixement i efectes 
(Exp. núm. 2020/0011825).- 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 Diputació de Barcelona va constituir un nou plenari l’11 de juliol de 2019, fruit de 

les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. La Presidenta de la Diputació de 
Barcelona i el seu equip de govern van manifestar, de forma explícita i expressa en 
el Ple de constitució de la nova corporació, la seva voluntat de concretar en un Pla 
d’actuació de mandat les prioritats que es fixaven per aquests propers quatre anys 
de govern. 

 
2. D’altra banda, també es va establir que l’impuls i la direcció del procés d’elaboració 

del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 correspongués a la Presidència de la 
Diputació de Barcelona amb el suport de la Coordinació General, a partir de la 
proposta tècnica efectuada per la Coordinació d’Estratègia Corporativa i 
Concertació Local, d’acord amb el Dictamen 95/19 aprovat pel Ple en sessió de 23 
de juliol, d'aprovació de la Relació de llocs de treball del personal directiu 
professional de la Diputació de Barcelona. 

 
3. La coordinació interna i metodològica que ha estat necessària per desenvolupar 

adequadament l’impuls i l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023, 
que ha comptat amb una àmplia participació tècnica i directiva per part del personal 
de la Diputació de Barcelona, s’ha articulat a través de la Comissió de 
Coordinadors, com a espai per a desenvolupar de forma transversal la planificació 
estratègica de les polítiques públiques i definir criteris que informin els programes 
de caràcter general, d’acord amb el Decret núm. 9912/19, de 16 de setembre de 
2019 pel qual es crea la Comissió de Coordinació i es determina el seu règim jurídic 
i dels criteris de funcionament. 

 
4. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 expressa el compromís institucional de la 

Diputació de Barcelona amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per a un 
Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana, pel que fa: 

 
1. A la seva vessant estratègica, que es concreta en la missió, la visió i els valors 

institucionals, els objectius estratègics que es corresponen amb una relació 
prioritzada dels objectius de desenvolupament sostenible, i diversos projectes 
transformadors per promoure la sostenibilitat. 
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2. I a la seva vessant operativa, que es desplega mitjançant el pressupost per 
programes de la corporació, que comprèn diversos subprogrames pressupostaris 
que també s’han alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible. 

 
D’aquesta manera, integra una visió a mig i llarg termini que orienta l’acció 
estratègica de la Diputació d’acord amb les principals “agendes globals”, amb una 
visió a curt termini que es plasma a la programació anual dels recursos de la 
corporació i, per tant, permet respondre a les necessitats puntuals o sobrevingudes 
que es vagin produint –com ha succeït, durant el propi procés d’elaboració i posada 
en marxa del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 amb la pandèmia global de la 
COVID-19- conduint a una planificació de mandat adaptada a les noves 
circumstàncies.  
 
Des d’aquesta perspectiva, també es concep com un Pla d’actuació de mandat 
obert i flexible, amb subprogrames pressupostaris, eixos d’acció i projectes 
transformadors que han de ser objecte de seguiment i que, fruit d’aquest seguiment, 
també poden ser objecte de millores i actualitzacions, motiu pel qual, mitjançant 
acord de Junta de Govern número 260, de 27 de maig de 2021, es va “aprovar 
l’actualització per a l’any 2021 i el text refós resultant del Pla d’actuació de mandat 
de la Diputació de Barcelona 2020-2023”, del qual se’n va donar compte al Ple 
mitjançant acord número 130/2021, en la sessió del dia 30 de juny de 2021. 

 
5. Atès que transcorregut un any des del primer seguiment del Pla d’actuació de 

mandat 2020-2023 les diferents unitats orgàniques de la corporació han 
desenvolupat diverses actuacions per desplegar les previsions del Pla, han adaptat 
la seva acció als nous reptes que han anat sorgint i, a més, s’ha aprovat el nou 
pressupost corporatiu per a l’any 2022 que modifica el marc operatiu del Pla aprovat 
el mes de maig de 2021, des del Servei de Planificació i Avaluació adscrit a la 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local, a qui correspon 
tècnicament el seguiment i actualització del Pla segons el seu Dictamen d’aprovació 
(Acord de Junta de Govern núm. 330 de 30 de juliol de 2020), s’han elaborat tres 
documents, que consten a l’expedient, que permeten ordenar i sistematitzar el 
procés de seguiment, actualització i millora del Pla amb una periodicitat anual, 
d’acord amb l’establert a l’apartat cinquè del propi Pla d’actuació de mandat: 

 
1. Un balanç de l’acció de govern durant l’any 2021, que recull sintèticament l’acció 

realitzada per desenvolupar els projectes transformadors de mandat, així com 
les principals línies d’actuació que s’han desplegat per part de cada Àrea de la 
corporació en el marc dels eixos d’acció aprovats al PAM 2020-2023 per tal de 
donar resposta als objectius estratègics que s’hi contemplen. 

 
2. Quadres de comandament que mostren quantitativament el grau de contribució 

als objectius estratègics de l’acció de govern de l’any 2021 considerant tots els 
recursos disponibles, tant a nivell global, com pel que fa a cadascun dels 
projectes transformadors de mandat i dels subprogrames pressupostaris. 
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D’acord amb els mateixos, cal destacar que la contribució que l’acció corporativa 
ha realitzat als principals objectius estratègics de la Diputació (que són una 
versió localitzada dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions 
Unides), considerant el número d’assignacions prioritàries que han obtingut dels 
subprogrames i projectes transformadors, supera el 82% en tots els casos. 

 
3. I, per últim, un informe d’actualització i millora del Pla d’actuació de mandat, que 

recull els canvis que s’han produït durant el darrer any. 
 
6. Aquest darrer informe d’actualització i millora del Pla d’actuació de mandat 2020-

2023 ha donat lloc a l’elaboració d’un document de refosa del Pla en la seva edició 
per a l’any 2022, del qual se’n poden destacar aquests aspectes: 

 
1. Durant l’any 2021 s’ha iniciat una nova línia d’actuació estratègica per tal de 

fomentar els equipaments sostenibles des d’un punt de vista social, econòmic i 
mediambiental. Així s’ha vist l’oportunitat i la necessitat d’incorporar un nou 
projecte transformador al PAM, Equipaments responsables i educadors 2030, 
que proposa promoure equipaments i espais municipals d’educació, esports i 
joventut com a edificis i instal·lacions inclusius, igualitaris i sostenibles 
mediambientalment. 

 
2. D’altra banda, el pressupost corporatiu per a l’any 2022 que configura en la seva 

classificació per programes el marc operatiu del Pla d’actuació de mandat, també 
s’ha modificat i actualitzat en la refosa. Encara que no s’hagin alterat les idees 
força i l’àmbit funcional que orienta l’acció de cada Àrea d’acord amb el Pla 
vigent, la refosa inclou canvis puntuals en els subprogrames pressupostaris, la 
creació d’un subprograma referent al Centre d’innovació de polítiques públiques, 
modificacions en els orgànics responsables de la seva gestió, en objectius i 
activitats que s’hi contemplen o actualitzacions puntuals en els indicadors, que 
posen de manifest l’adaptació constant de l’acció corporativa a les noves 
necessitats i reptes que contemplen els òrgans de govern. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb les consideracions fetes en l’apartat anterior, no s’ha de considerar el 

Pla d’actuació de mandat 2020-2023 com una de les competències que l’article 33.2 
d) de la Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases de règim local, atribueix al Ple 
de la Diputació a l’esmentar que l’aprovació de Plans de caràcter provincial 
correspon a aquest òrgan. Aquests plans són els que cita l’article 36.2 b) de la 
mateixa llei, en tant que el Pla d’actuació de mandat és un instrument de 
planificació i de definició d’objectius i d’orientació de caràcter polític. 

 
2. Per tant, el Pla d’actuació de mandat correspon aprovar-lo a l’òrgan que identifica el 

govern de la Diputació de Barcelona, és a dir, la Junta de Govern. En aquest sentit, 
la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
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l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació 
amb els serveis i els organismes dependents de la corporació, mitjançant el Decret 
núm. 8836/19, de data 17 juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de 
la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions 
ordinàries, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019 (apartat sisè I, 4.a). 

 
3. Una vegada s’ha elaborat la segona actualització del Pla, es considera oportú 

aprovar-la mitjançant el text refós del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 per a 
l’any 2022 i donar trasllat al Ple per al seu coneixement. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’actualització per a l’any 2022 i el text refós resultant del Pla 
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2020-2023 que s’acompanya com 
a annex. 
 
Segon. TRASLLADAR el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 
2020-2023 actualitzat per a l’any 2022 i el text refós resultant al proper Ple de la 
Diputació de Barcelona que es convoqui, per al seu coneixement i efectes.” 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Alpens, per a finançar 
l'actuació local “Adquisició de l'immoble "La Torre d'Alpens", al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0008236).- 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'Alpens va presentar en data 5 abril 2022 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Adquisició immoble "La Torre d'Alpens"” 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 de 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 d'Alpens 
Actuació:  “Adquisició immoble "La Torre d'Alpens"” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 0,97 % 
Interessos implícits estimats  9.308,03 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00011/2022 
* d’acord amb la Resolució de 05.04.2022 (BOE. núm. 82, de 06.04.2022) 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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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 d'Alpens.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 49.533,04 €, a l'Ajuntament del Masnou, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0007049).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

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

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
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. 
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2. L'Ajuntament del Masnou presentà en data 18/03/2022 una sol·licitud d'un préstec 
de 1.600.931,95 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 del Masnou. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.600.931,95 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 0,55 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.600.931,95 euros amb una subvenció d’import de 49.533,04 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). 

 
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 
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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. 

 
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 49.533,04 euros a 
l'Ajuntament del Masnou 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 18/03/2022. 
 
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 del Masnou, 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. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
de recursos tècnics (Prevenció incendis forestals: Projectes de 
franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població), sotmesos a 
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l'any 2022 (Exp. núm. 2022/4472).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El 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 1 d’abril de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat dels ajuts tècnics i 

materials, 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 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, publicada al BOPB de 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: 
 
RECURS: 22216 
 
ACTUACIÓ: Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les 
d’urbanitzacions i nuclis de població. 
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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 el 5 de juny de 

2023. 
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. 

 
El centre gestor es reserva el dret de revocar una sol·licitud classificada com a 
estimada, si en el moment de l’execució de les fases de treball de redacció, el tècnic 
redactor de la Diputació de Barcelona es troba en alguna d’aquestes situacions: 
 

 L’ens no aporta la informació urbanística necessària i imprescindible per a redactar 
el projecte. 

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

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

 Altres consideracions tècniques. 
 
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: 
 

 Assignar un enginyer/a tècnic/a forestal o un enginyer/a de forest adscrit a l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari per 
a realitzar les tasques de redacció del Projectes de franges/parcel·les 
d’urbanitzacions i nuclis de població. 

 

 Assignar un responsable tècnic adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari per a realitzar les tasques de 
supervisió i direcció dels treballs de redacció. 
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administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
realització del Pla de Transició i Modernització del Programa d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona per als anys 
2022 - 2024 i el seu programa tècnic per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/5643).- 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: 
 
“La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de 
defensa forestal (ADF, en endavant), desenvolupa cada any el Pla d’informació i 
vigilància contra els incendis forestals (PVI, en endavant). Aquesta iniciativa forma part 
del Programa de suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals, que té 
com a finalitat principal evitar-los i limitar-ne els seus efectes. Aquesta Pla té caràcter 
genèric i s’executa a partir de programes tècnics anuals. 
 
Els objectius del PVI són: 
 
a) Reduir el nombre d’incendis mitjançant la presència activa al territori, treballant per 

a la sensibilització, la detecció de punts de risc d’incendi forestal i la dissuasió de 
conductes imprudents. 

 
b) Minimitzar els efectes dels incendis realitzant tasques de vigilància per a la detecció 

ràpida i l’avís immediat als mitjans d’extinció. 
 
c) Assistir tècnicament l’ajuntament i als mitjans actuants en la gestió de l’emergència 

d’incendi forestal, facilitant la informació sobre l’estat de les infraestructures de 
prevenció a la zona, donant suport a l’activació dels plans d’emergències i 
assessorant sobre les mesures d’emergència i per a la restauració de la zona 
afectada que la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició. 

 
I per assolir els esmentats objectius es: 
 

 Sensibilitza, informa i fomenta la participació de la societat en la prevenció dels 
incendis forestals. 

 Cobreix el màxim de territori forestal a través d’una vigilància mòbil, present i activa 
en les zones de més risc. 

 
El PVI és el programa de prevenció d’incendis que impacta més directament sobre els 
usuaris del medi natural, atès que, a partir de tasques de conscienciació, dissuasió 
davant de negligències, detecció d’incidències, revisió de l’estat de les infraestructures 
i vigilància efectuades durant el període estival, combina tres aspectes fonamentals 
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per a l’anticipació i la prevenció activa dels incendis forestals, la pedagogia, la 
vigilància i la revisió d’infraestructures. 
  
El PVI e va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt Penedès i es va 
estendre l’any 2000 a gairebé tots els municipis amb superfície forestal de la 
demarcació de Barcelona. Actualment presta servei a 275 municipis i 498.986 
hectàrees forestals vulnerables. 
 

Malgrat l’evolució en la intensitat de participació d’ajuntaments, ADF i Diputació, i 
l’adaptació lògica als canvis tecnologics en la seva gestió, l’essència del PVI s’ha vist 
immutada durant els darrers 20 anys. 
 

Els importants canvis econòmics, socials i tecnològics succeïts les darreres dècades, 
afegits a l’impacte esperat del canvi climàtic sobre els ecosistemes forestals ens obliga 
a replantejar-nos estratègies de prevenció d’incendis com el PVI. Cal abordar una 
estratègia d’ampli espectre, que incorpori tot el territori i la seva gent com actors 
principals, que  s’adapti a les especificitats i riscos propis de cada lloc i ampliï el seu 
abast a altres períodes i riscos associats als incendis. A la vegada, mentre es 
desenvolupa aquesta estratègia i per l’impacte de la sequera acumulada al territori, cal 
garantir les accions bàsiques de prevenció que es venien prestant en anteriors 
anualitats.   
 

Vist que per respondre a aquesta necessitat, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona proposa iniciar un pla de transició 
del PVI d’abast 2022-2024, que s’adjunta com a annex al present dictamen, en el que 
de la mà del territori i la resta d’administracions competents s’adapti i abordi els nous 
reptes i dotar als municipis de la demarcació de Barcelona d’un major grau de 
protecció contra el risc de grans incendis forestals. 
 

Vist que el programa tècnic, que s’adjunta com a annex al present dictamen, és l’eina 
que desenvolupa les directrius i característiques del pla de transició PVI i en recull les 
especificacions de la campanya 2022 pel que fa a planificació, gestió i assignació de 
mitjans materials i humans. 
 

Vist que el programa tècnic també inclou el pressupost general estimat per al 2022 i 
els termes en què es finança aquest pressupost. 
 

Vist l’apartat 3.4.k.1 de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’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, 
(publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022), 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR el Pla de Transició i Modernització del Programa d’Informació i 
Vigilància Contra Incendis forestals d’abast 2022-2024 i el seu programa tècnic per al 
2022, que s’adjunten com annexes del present dictamen. 
 
Segon. INFORMAR del pressupost estimatiu que es destinarà a la realització del 
programa tècnic 2022. 
 

PLA DE TRANSICIÓ I MODERNITZACIÓ DEL PROGRAMA D’INFORMACIÓ I 
VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

 
ANTECEDENTS 
 
El Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI, en endavant) és el programa 
de prevenció d’incendis que impacta més directament sobre els usuaris del medi natural, 
atès que, a partir de tasques de conscienciació, dissuasió davant de negligències, detecció 
d’incidències, revisió de l’estat de les infraestructures i vigilància efectuades durant el 
període estival, combina dues facetes fonamentals per a l’anticipació i la prevenció activa 
dels incendis forestals, la pedagogia i la vigilància. 
  
El PVI es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt Penedès i es va 
estendre l’any 2000 a gairebé tots els municipis amb superfície forestal de la demarcació de 
Barcelona. Actualment presta servei a 275 municipis i 498.986 hectàrees forestals 
vulnerables. 
 
L’esmentat pla es porta a terme per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els 
ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF, en endavant). Aquesta 
col·laboració ha sofert canvis importants al llarg del seu desenvolupament, des dels primers 
anys en que la contractació del personal era assumida per les ADF fins a la situació actual 
en que la Diputació assumeix aquesta contractació i la de la majoria de serveis 
complementaris necessaris per desplegar-lo.  
 
Malgrat l’evolució en la intensitat de participació d’ajuntaments, ADF i Diputació, i l’adaptació 
lògica als canvis tecnologics en la seva gestió, l’essència del PVI s’ha vist immutada durant 
els darrers 20 anys.  
 
CANVIS DEL CONTEXT GENERAL 
 
Canvi climàtic 
 
Els efectes del canvi climàtic sobre els sistemes forestals son variables. En els ecosistemes 
mediterranis cal esperar degut a l’increment de temperatures i períodes de sequera: 
Decaïment i mortalitat de l’arbrat, afectació de malalties i plagues, canvis en l´àrea de 
distribució i composició d’espècies, reducció de la producció i increment del nombre 
d’incendis forestals. 
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En el conjunt de la demarcació de Barcelona cal esperar que aquests efectes comportin a 
nivell d’incendis forestals: 
 
- Allargament del nombre de dies de risc d’incendi i en especial, del nombre de dies de 

risc molt alt i extrem.  
- Increment del combustible disponible i per tant, incendis de major intensitat i velocitat de 

propagació.  
- Substitució d’algunes de les espècies actuals, menor capacitat de recuperació dels 

espais cremats i pèrdua de biodiversitat associada. 
   
Canvis socials  
 
Les darreres dècades ha estat imparable la pèrdua d’espais agraris i la seva transformació 
principalment en superfície forestal. Des dels anys 50 del segle passat, la província de 
Barcelona ha perdut 120.500 hectàrees de cultius (el 42% de la seva superfície agrària) i el 
60% d’aquests han esdevinguts boscos. 
 
https://gisportal.diba.cat/portal/apps/storymaps/stories/c6720c9d24c84213a611b7e3f7d7aaea 

   
Una imparable pèrdua d’explotacions agrícoles  i ramaders, gairebé 4.000 (28 %) en 10 
anys (2009-2019), ha acompanyat el procés de forestació del territori de la demarcació. 
  
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica C&cid=1254736176851
&menu=resultados&idp=1254735727106#!tabs-1254736195186 
 
El procés de transformació social de la Barcelona rural ha continuat amb la terciarització de 
la seva economia en la que cada dia guanya més pes el sector serveis en contraposició del 
sector primari.   
 
La població de la demarcació de Barcelona s’ha incrementat des de l’inici del PVI en 
pràcticament 1 milió d’habitants, afegint una forta pressió a les zones forestals i agràries 
més properes a les àrees urbanes i industrials. Aquesta pressió demogràfica ha comportat 
entre altres: 
 
- La consolidació de l’ús com a primera residència de molts dels habitatges en 

urbanitzacions, recepcionades i no recepcionades, de la província. 
- Un fort increment de l’ús dels espais naturals per al lleure dels seus habitants i la pressió 

que aquests exerceixen sobre un territori que esdevé cada cop més fràgil.     
 
Aquest canvis han agreujat la problemàtica dels incendis forestals a la demarcació. En 
comparació amb fa 20 anys, tenim paisatges sense camps que fraccionin la continuïtat de la 
massa forestal i amb menys activitats agràries i forestals que redueixin el combustible 
acumulat als boscos. Incendis mes intensos i amb majors potencials d’afectació i que per 
tant, requereixen més mitjans durant l’extinció, duren més temps i poden afectar més 
població, bens i serveis. Més connats d’incendi per l’increment d’activitats amb risc en el 
medi natural, massificació d’alguns espais, necessitats de tancament de l’accés a alguns 
massissos,... 
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Canvis tecnològics  
  
El desplegament a gairebé tot el territori de la cobertura de telefonia mòbil i la generalització 
de l’ús dels telèfons intel·ligents pot considerar-se el canvi tecnològic més important de les 
darreres dècades a nivell de vigilància i detecció d’incendis forestals.  
 
Actualment el 75 % del territori de la demarcació de Barcelona disposa de cobertura mòbil. 
Si hi afegim el territori que es visible des de la xarxa de carreteres, el 98 % de la província 
es d’alguna forma o altra accessible als ulls de la gent. Aquest fet, juntament amb 
l’increment de població, la major afluència de visitants als espais naturals i les continues 
campanyes de sensibilització relacionades amb els avisos d’incendi al telèfon 
d’emergències 112 suposen de facto, la constitució d’una xarxa informal que notifica gran 
quantitat d’avisos per incendi forestal. En molts casos, la manca de precisió en la informació 
facilitada al 112 es veu compensada per l’actuació dels mecanismes de prevenció i 
vigilància i per l’elevat volum d’informació, trucades, en cada sinistre. 
 
Un segon nivell d’informació arriba mitjançant el gran nombre de càmeres de seguiment i 
vigilància, públiques i privades, que s’han desplegat sobre el territori i les seves 
infraestructures. Bombers de la Generalitat de Catalunya l’any 2020 va abandonar l’ús de 
guaites forestals i va iniciar el desplegament del projecte “Sentinella” d’implantació de 
càmeres de vigilància per a la monitorització dels incendis forestals. Actualment aquest 
projecte només disposa de quatre equips a la província de Barcelona i està pendent de la 
seva finalització.  
 
En aquesta línia, les ADF de la província amb el recolzament de Diputació, ajuntaments i 
entitats del territori han iniciat un procés constant d’instal·lació de càmeres per al seguiment 
i detecció d’incendis forestals. Ens els darrers 3 anys el procés s’ha accelerat i s’han 
habilitat més de 63 punts de vigilància. 
 
Finalment cal destacar els importants avanços en el camp de la Teledetecció. Un bon 
nombre de satèl·lits ofereixen informació que permet una monitorització constant del que 
succeeix al territori. Un bon exemple en son la família de satèl·lits Sentinel de programa 
Copernicus de  l’Agencia Espacial Europea, que ofereixen informació del seguiment 
d’emergències com els incendis forestals. Aquesta informació es veu complimentada amb la 
informació procedent dels vols d’aeronaus i drons amb sensors aerotransportats com son 
els darrers vols del territori de Barcelona per part de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb 
tecnologia LIDAR d’alta resolució que ofereixen una gran precisió en la determinació de 
l’estructura de la vegetació.  
 
APORTACIONS ACTUALS DEL PVI 
 
El PVI és un programa que aporta intangibles molt significatius a la prevenció d’incendis 
forestals de la demarcació. Prova d’això és el fet que el nombre de conats d’incendi per milió 
d’habitats durant l’estiu és menys del 50% que en la resta de províncies de Catalunya amb 
superfícies forestals semblants.   
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Com hem apuntat anteriorment, amb l’ús generalitzat de la telefonia mòbil i els avisos a 112 
per part de la ciutadania, l’eficàcia de la vigilància com a model de detecció precoç s’ha 
reduït sensiblement i la seva importància recau principalment en la qualitat de la informació 
que proporcionen en els primers instants de l’emergència: Confirmació dels avisos, acurada 
localització i informació de l’evolució.  
 

PROGRAMA TEMPORAL DE TRANSICIÓ I MODERNITZACIÓ DEL PVI  
 
Els importants canvis econòmics, socials i tecnològics succeïts les darreres dècades, afegits 
a l’impacte esperat del canvi climàtic sobre els ecosistemes forestals ens obliga a 
replantejar-nos estratègies de prevenció d’incendis com el PVI. Cal abordar una estratègia 
d’ampli espectre, que incorpori tot el territori i la seva gent com actors principals, que 
s’adapti a les especificitats i riscos propis de cada lloc i ampliï el seu abast a altres períodes 
i riscos associats als incendis.  
 
Per respondre a aquesta necessitat, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona inicia un pla de transició del PVI d’abast 2022-2024, 
en el que de la mà del territori i la resta d’administracions competents s’adapti i abordi els 
següents reptes per tal de dotar als municipis de la demarcació de Barcelona d’un major 
grau de protecció davant el risc d’incendi forestal: 
  
- Desestacionalització dels incendis.  
- Incendis de major intensitat i potencial per afectar zones urbanes.  
- Major afluència de persones al medi natural. 
- Abocaments inflamables i altres activitats de risc.  
- Millora de la detecció precoç i participació de la ciutadania.  
- Millora de la comunicació: Immediatesa, efectivitat i segmentació per usuaris i 

problemàtiques. 
- Millora de la formació.  
- Adaptació a les especificitats de cada territori. 
- Major recolzament directe als ADF i ajuntaments.  
- Coordinació amb Cos d’Agents Rural, Bombers i Protecció civil. 
- Reducció de l’ús de combustibles fòssils i materials no renovables.  

- Eficiència  i racionalització en la gestió i contractació dels recursos humans.  
 
El pla de transició proposat per al programa del PVI contempla les accions següents: 
 
- 2022  

o Desplegament del PVI convencional  
o Treball amb agents del territori per: 

 Determinar els riscos i les necessitats de cada zona 
 Establir les actuacions a implementar per reduir-los  

o Dissenyar proves pilot de les actuacions proposades 
 
- 2023  

o Desplegament parcial el PVI convencional 
o Realització de proves pilot de petit abast al territori  
o Ajustar i redissenyar les actuacions a implementar  
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- 2024 
o Desplegament parcial el PVI convencional 
o Estendre les proves pilot i implementació progressiva de les mateixes. 
o Aprovar la proposta definitiva d’actuacions substitutòries de l’actual PVI i 

implementació de la mateixa a partir de la campanya del PVI 2025 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 

 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar l’errada 
material detectada al Projecte executiu d’urbanització de la plaça del Castell de 
Cubelles i del seu entorn i aprovar inicialment l’esmentat projecte (Exp. núm. 
2022/4390).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, va aprovar inicialment per acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 31 de març de 2022 
(AJG158/22), el Projecte executiu d’urbanització de la plaça del Castell de Cubelles i 
del seu entorn. 
 
2. Un cop aprovat en l’esmentat projecte s’ha detectat una errada material que afecta a 
la previsió de modificació del projecte, pàgina 24, i que es reprodueix: 
 
“A continuació es detallen les causes contemplades i el tant per cent màxim previst en 
relació a la modificació del present projecte, amb l’objectiu que aquesta informació es 
pugui incloure en el PCAP:  
 
- 10% d’increment del pressupost derivat de la incertesa de les possibles restes 
arqueològiques que es posin de manifest en executar els sondejos arqueològics i 
excavació arqueològica previstos en tot l’àmbit d’intervenció de la Plaça del Castell i el 
c/ Dr. Juncà.  
- El 10% d’increment del pressupost derivat de que els resultats arqueològics 
condicionin de forma substancial en més del 20% del traçat de les instal·lacions 
soterrades projectades.  
- 10% d’increment del pressupost derivat de la incertesa de l’estat de la base del mur 
de maçoneria i el seu fonament. Tot i que a priori, segons inspeccions 
organolèptiques, es creu que la base del mur actual on es recolzarà el nou mur de 
gravetat fet de maçoneria és suficient i estable, no serà fins que no es pugui intervenir i 
prospectar la seva base que es verificarà l’actuació projectada o si cal adequar la 
solució” 
 
3. Donada l’errada detectada, s’ha procedit a rectificar l’esmentat projecte únicament 
pel que fa a la clàusula de previsió de modificació del contracte, en el sentit següent:  
 
“A continuació es detallen les causes contemplades i el tant per cent màxim previst en 
relació a la modificació del present projecte, amb l’objectiu que aquesta informació es 
pugui incloure en el PCAP:  
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- El 10% d’increment del pressupost derivat de que els resultats arqueològics 
condicionin de forma substancial en més del 20% del traçat de les instal·lacions 
soterrades projectades.  
 
- 10% d’increment del pressupost derivat de la incertesa de l’estat de la base del mur 
de maçoneria i el seu fonament. Tot i que a priori, segons inspeccions 
organolèptiques, es creu que la base del mur actual on es recolzarà el nou mur de 
gravetat fet de maçoneria és suficient i estable, no serà fins que no es pugui intervenir i 
prospectar la seva base que es verificarà l’actuació projectada o si cal adequar la 
solució.” 
 
i es manté la resta del projecte, en tots els seus termes.  
 
3. La Diputació de Barcelona actua en virtut de les seves competències d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com estableix l’article 91 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
4. La Diputació de Barcelona té previst aprovar un conveni amb l’ajuntament de 
Cubelles on es defineixen les obligacions de cadascuna de les parts en relació amb 
aquest projecte. 
 
5. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de 404.144,22 
EUR, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (84.870,29 EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 489.014,51 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així 
mateix, informem que no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta 
corporació. 
 
6. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
7. Que en virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
8. Que el projecte 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. 
 
9. Que és procedent que per part d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte 
d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública durant un 
període de 30 dies hàbils en allò que respecta a la concepció tècnica del projecte 
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constructiu per a la viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període es 
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
10. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
11. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a la 
concepció tècnica del projecte, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una 
resolució sobre l’aprovació definitiva, i comptat des de la data de la resolució de la 
seva aprovació inicial. Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de 
l’escrit d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades 
per l’Ajuntament corresponent abans que la Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques estableix que “les administracions públiques podran, 
així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
2. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, disposa que la competència per a 
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions 
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
3. 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. 
 
4. En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
5. En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
6. 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. 
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7. En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració 
dels projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
8. En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
9. En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
10. En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les 
resolucions i els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i 
interessos dels quals siguin afectats.  
 
11. En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes 
administratius han de ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes 
reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic 
apreciades per l’òrgan competent. 
 
12. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
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 per 
Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 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 aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR d’ofici l’errada material detectada al Projecte executiu 
d’urbanització de la plaça del Castell de Cubelles i del seu entorn, aprovat per acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 31 de març de 2022 
(AJG158/22), únicament pel que fa a la clàusula de previsió de modificació del 
projecte, en el sentit següent:  
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“A continuació es detallen les causes contemplades i el tant per cent màxim previst en 
relació amb la modificació del present projecte, amb l’objectiu que aquesta informació 
es pugui incloure en el PCAP:  
 
- El 10% d’increment del pressupost derivat de que els resultats arqueològics 
condicionin de forma substancial en més del 20% del traçat de les instal·lacions 
soterrades projectades.  
 
- 10% d’increment del pressupost derivat de la incertesa de l’estat de la base del mur 
de maçoneria i el seu fonament. Tot i que a priori, segons inspeccions 
organolèptiques, es creu que la base del mur actual on es recolzarà el nou mur de 
gravetat fet de maçoneria és suficient i estable, no serà fins que no es pugui intervenir i 
prospectar la seva base que es verificarà l’actuació projectada o si cal adequar la 
solució.” 
 
i es manté la resta del projecte, en tots els seus termes. 
 
Segon. APROVAR inicialment el Projecte executiu d’urbanització de la plaça del 
Castell de Cubelles i del seu entorn, per delegació del Ple, amb un pressupost de 
404.144,22 EUR, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (84.870,29 EUR), resulta 
tenir un pressupost total de 489.014,51 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i 
salut, i no ha estat previst en el pressupost de 2022 d’aquesta corporació.  
 
Tercer. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis 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. 
 
Quart. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cubelles.” 
 
Documents vinculats  
 
Projecte(d233001b80d09e37a112)  
Perfil       Signatari    Data signatura  
     ROGER GUITART DOMINGO   04/04/2022, 13:48  
     Sílvia Martínez Palou (TCAT)   04/04/2022, 13:57  
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Responsable directiu Servei  
Promotor    Jose Luis Sanz Botey (TCAT)   05/04/2022, 13:52 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la 
resolució de concessió de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, a les activitats d’explotacions forestals, les agrícoles-
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de 
restauració del patrimoni arquitectònic, les d‘entitats culturals, cíviques i 
esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i eficiència-estalvi 
energètic dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, 
exercici 2022, i el corresponent reajustament i disposició de la despesa. (Exp. 
núm. 2021/0005885).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
13 de maig de 2021, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a les activitats d’explotacions 
forestals, les agrícoles-ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels 
habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d‘entitats culturals, cíviques i 
esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i eficiència-estalvi energètic dins 
l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 
2022, per un import màxim de 500.000,00 €. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern en sessió de 25 de novembre de 2021, i a 
proposta formulada per l’òrgan col·legiat de data de 7 d’octubre de 2021, va aprovar la 
concessió de subvencions als particulars corresponents. 
 
Atès que posteriorment a l’aprovació de la resolució d’atorgament de les subvencions 
s’ha pogut comprovar un error material a la llista de les sol·licituds presentades, 
d’acord amb l’informe tècnic de data 28 de febrer de 2022, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC ERROR MATERIAL ATORGAMENT SUBVENCIONS A LES 
ACTIVITATS D’EXPLOTACIONS FORESTALS, LES AGRÍCOLES-RAMADERES, LES 
D’EMPRESES DE SERVEIS, LES DE MILLORA DELS HABITATGES I DE 
RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, LES D‘ENTITATS CULTURALS, 
CÍVIQUES I ESPORTIVES I LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE BIOMASSA I 
EFICIÈNCIA-ESTALVI ENERGÈTIC DINS LA XARXA DE PARCS GESTIONADA LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Núm. Exp.: 2021/0005885 
 
Objecte: Informar d’un error en l’atorgament de la concessió de subvencions a les activitats 
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3. Que la Fundació Universitària Martí l'Humà (FUMH), amb NIF G63198782 havia registrat, 
a través del canal corresponent i dins el termini estipulat per les bases de la 
convocatòria, una sol·licitud per "Reravera 2022. L'aigua i les fonts del Montseny, medi 
ambient i patrimoni cultural", no havent estat, per error, valorada i per tant, concedida la 
subvenció. Concretament: 

 

 
El dictamen d’atorgament de les subvencions no la conté valorada i no obstant, hauria de 
recollir la següent sol·licitud: 

 

4. Que en l’esmentat dictamen d’aprovació (núm. reg. 704/21) no incloïa les tres sol·licituds 
per no detectar-les abans del procés de notificació de l’atorgament de les subvencions 
als sol·licitants.  

 

No obstant, un cop notificada aquesta resolució, el Sr. XXX, amb NIF  va 
presentar el justificant de recepció que acreditava que la documentació per a la sol·licitud de 
la subvenció havia estat lliurada en data 22 de juny de 2021; el Sr. XXX, amb NIF 

 va presentar el justificant de recepció que acreditava que la documentació per 
a la sol·licitud de la subvenció havia estat lliurada en data 29 de juny de 2021; i la Fundació 
Universitària Martí l'Humà (FUMH), amb NIF G63198782 va presentar el justificant de 
recepció que acreditava que la documentació per a la sol·licitud de la subvenció havia estat 
lliurada en data 30 de juny de 2021.  
  
En aquest sentit, el dictamen d’aprovació hauria de recollir les dues sol·licituds de la 
següent manera: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte Municipi d’actuació 
Subvenció 
concedida 

BIO GRF  XXX Instal·lació fotovoltaica Fogars de Montclús 1.882,16 

EF MCO  XXX Estassada manual de sotabosc Sant Celoni 482,40 

EC MSY G63198782 
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
MARTÍ L'HUMÀ 

"Reravera 2022. L'aigua i les fonts 
del Montseny, medi ambient i 
patrimoni cultural" 

La Garriga 800,00 

 

La puntuació atorgada es fixa d’acord amb els criteris establerts als apartats 9. Criteris 
objectius d’atorgament de la subvenció i 11. Import individualitzat de les subvencions de les 
bases de la convocatòria. 
 
La incorporació d’aquestes tres sol·licituds no recollides prèviament representa un cost 
addicional de tres mil cent seixanta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims 
(3.164,56 €), mentre que l’import total de les subvencions concedides després d’haver-ne 
determinat la puntuació i aplicat el percentatge pertinent passarà a ser de quatre-cents tres 
mil tres-cents deu euros amb quaranta-set cèntims (403.310,47) i un total de 147 
peticions concedides. 
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Tenint en compte que el pressupost màxim destinat al 2022 per a la concessió de les 
subvencions és de 500.000,00 euros amb càrrec al pressupost de despeses del Servei de 
Gestió de Parcs Naturals de l’any 2022, l’atorgament d’aquestes noves ajudes no exhauriria 
la totalitat del pressupost disponible i, per tant, no repercutiria en els imports sol·licitats per 
altres particulars en la mateixa convocatòria.  
 
Incorporades aquestes sol·licituds, a continuació es reprodueix el llistat definitiu amb la 
relació dels sol·licitants i l’import total de la subvenció: 

 

 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

1  EAR MSY B63820815 BALLO MICROESTUDI SLU 
Instal·lació hivernacles a Can 
Figuerolas 

Fogars de Montclús 3.150,00 

2  EAR MSY  XXX Recuperació pastures per a boví 
Cànoves i 
Samalús, Sant 
Pere de Vilamajor 

3.500,00 

3  EAR MSY B63749188 CULTIUS CAN RUBI SL  
Sistema de gestió i fertilització 
d'aigua pels sistema de reg del 
viver 

Fogars de Montclús 3.150,00 

4  EAR MSY G65434896 FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC 
Sistemes d'abeuradors i 
alimentació automàtics explotació 
avícola 

Cànoves i Samalús 3.150,00 

5  EAR MSY B60446929 
PLANAS RIERA GESTIÓ 
TURÍSTICA S.L 

Construcció de carcassa amb 
panells per a cava de maduració 
formatges 

Montseny 3.150,00 

6  EAR MSY  XXX  
Construcció de pallera del Corral 
del Vímets 

Sant Pere de 
Vilamajor 

3.500,00 

7  EAR MSY  XXX 
Reconstrucció parets de pedra 
seca esllavissades en camps de 
conreu. 

Montseny 3.150,00 

8  EAR GRF  XXX 
Compra atomitzador a de 1000 l 
remolcada 

Avinyonet del 
Penedès 

2.800,00 

9  EAR GRF  XXX Compra maquinària  Olivella 2.800,00 

10  EAR FOIX  XXX Compra de tractor 
Castellet i La 
Gornal 

2.800,00 

11  EAR FOIX  XXX 
Compra maquina per a despuntar 
ceps 

Santa Margarida i 
els Monjos 

2.800,00 

12  EAR FOIX J64856891 
MALLOFRE BESER 
VITICULTORS SCP 

Control ecològic del corc del raïm 
Santa Margarida i 
els Monjos 

2.113,65 

13  EAR SLL  XXX 
Sistema refrigeració 4 naus 
gallines ecològiques 

Sant Llorenç Savall 3.150,00 

14  EAR SLL B60471083 TRUP-TRUP SL 
Reconstrucció terrasses de pedra 
seca 

Sant Llorenç Savall 3.150,00 

15  EAR SLL B61602256 MOND OBERT SL 
Tancament perimetral de vinya 
d'exclusió de fauna 

Talamanca 3.500,00 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

16  EAR MCO B66068065 RUCS DEL CORREDOR S.L Adquisició menjadora per èquids Dosrius 634,05 

17  EAR MCO J66472911 
CAN TERRADES PRODUCCIÓ 
AGRÀRIA ECOLÒGICA SCP 

Adquisició de collars localitzadors 
GPS pel ramat 

Sant Celoni 749,19 

18  EAR SLI B65093833 BOUQUET D'ALELLA S.L.  Instal·lació de mobiliari celler Alella 2.616,75 

19  EAR SLI  XXX 
Compra de desbrossadora 
mecànica per fer manteniment de 
finques 

Vilassar de Dalt, 
Alella, Teià i Cabrils 

2.800,00 

20  EAR SMA  XXX 
Recuperació i protecció vinya a la 
Vall de Betlem 

Badalona 3.500,00 

21  EAR SMA F66402637 CONREU SERENY SCCL 
Adquisició de trituradora per 
restes de poda 

Badalona 2.000,00 

22  EF MSY  XXX 
Recuperació bassa de Can 
Barraca 

Fogars de Montclús 1.250,00 

23  EF MSY  XXX 
Estassada manual de matoll, 
esporga, selecció de tanys i 
eliminació de restes 

La Garriga 2.400,00 

24  EF MSY B55328678 TURÓ DE GRENYS, S.L. 
Eliminació de restes de tallada i 
arranjament camins 

Gualba 2.493,57 

25  EF MSY N0173592G ROBLES BV Estassada manual de sotabosc El Brull 2.400,00 

26  EF MSY F65192593 
FEM ECOLOGIA DE MUNTANYA 
AL POLELL SCCL 

Adquisició de maquinària per a 
serradora de fusta  

Sant Pere de 
Vilamajor 

2.800,00 

27  EF MSY  XXX  
Construcció i arranjament de 
camins 

Tagamanent 1.786,00 

28  EF MSY  XXX 
Estassada manual de matoll, 
esporga i eliminació de restes 

Tagamanent 2.399,86 

29  EF MSY  XXX Recuperació de pastures El Brull 3.000,00 

30  EF MSY  XXX 
Estassada de sotabosc, poda i 
eliminació de restes 

Cànoves i Samalús 1.920,00 

31  EF MSY B64321995 RIERA GODORI SL 

Poda castanyers, estassada 
parcial UA7, manteniment de 
camins i manteniment hidrant i 
vàlvula bassa 

Montseny-Fogars 
de Montclús 

2.568,42 

32  EF MSY A58949272 SERRAHIMA SA 
Franja de protecció incendis 
forestals Mas El Solà 

El Brull 1.800,00 

33  EF MSY  XXX Conservació de prats de dall Montseny 1.000,00 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

34  EF MSY F62006978 ELS CINGLES DE LA BESA SAT 
Arranjaments de camins 
malmesos pel temporal Glòria. 

El Brull/Montseny 2.554,32 

35  EF GRF G62089636 

AGRUPACIÓ CIUTADANA DE 
VIGILÀNCIA D’INCENDIS 
FORESTALS DEL PENEDÈS 
GEIF 

Reforestació zona cremada 2013 Olèrdola 400,00 

36  EF GRF B60866183 DONCER MORISCA SL 
Prevenció d'incendis i restauració 
de l'entorn 

Sitges 3.000,00 

37  EF GRF  XXX  
Estassada manual amb 
eliminació de restes 

Gavà 2.400,00 

38  EF SLL  XXX 
Estassada manual de feixes per a 
prevenció d'incendis 

Mura 3.000,00 

39  EF SLL  XXX 
Estassada de sotabosc, poda i 
eliminació de restes 

Castellar del Vallès 2.400,00 

40  EF SLL B62162698 SERVIDEPOR SL 
Arranjament de camí i adquisició 
trituradora forestal per prevenció 
d'incendis 

Matadepera 2.400,00 

41  EF MCO  XXX 
Tallada sanitària per plaga en 
plantació de pi insigne 

Vallgorguina 3.000,00 

42  EF MCO  XXX 
Estassada manual de sotabosc, 
esporga i eliminació de restes 

Vallgorguina 1.800,00 

43  EF MCO A65181067 
TRANSPORTS I EXCAVACIONS J 
CASSI I FILL S.A 

Estassada manual de matoll amb 
eliminació de restes 

Sant Celoni 2.400,00 

44  EF MCO  XXX 
Estassada manual de sotabosc 
amb eliminació de restes 

Sant Celoni 2.400,00 

45  EF MCO E66014440 BURJONS BUXALLEU CB Estassada manual de sotabosc Tordera 256,00 

46  EF MCO  XXX Estassada manual de sotabosc Dosrius 989,60 

47  EF MCO  XXX Estassada manual de sotabosc Tordera 2.400,00 

48  EF MCO  XXX 
Estassada de sotabosc i 
arranjament de camins 

Tordera 1.419,02 

49  EF MCO  XXX 
Estassada de sotabosc i 
arranjament de camins 

Tordera 867,88 

50  EF MCO  XXX Recuperació pastures Vallgorguina 978,75 

51  EF MCO  XXX Estassada manual de sotabosc Sant Celoni 1.183,20 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

52  EF MCO  XXX Estassada manual de sotabosc Sant Celoni 1.087,20 

53  EF MCO B67088526 
AGRUPACIÓ FORESTAL DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR SL 

Adquisició grua hidràulica forestal Sant Celoni 2.400,00 

54  EF MCO  XXX Estassada manual de sotabosc Pineda de Mar 648,00 

55  EF MCO  XXX 
Estassada manual de l'estrat 
arbustiu amb esporga d'arbrat 

Tordera 1.204,00 

56  EF MCO  XXX Estassada manual de sotabosc Sant Celoni 482,40 

57  EF SLI  XXX 
Desbrossada, neteja i 
manteniment franja protecció Can 
Boquet 

Vilassar de Dalt 2.400,00 

58  EF SLI  XXX 
Estassada de sotabosc i repàs de 
camins de desembosc 

La Roca del Vallès 1.188,54 

59  EF SLI  XXX Estassada de sotabosc, poda 
d'arbrat i eliminació de restes 

La Roca del Vallès 1.920,00 

60  EF SLI  XXX Reparació bassa reg per a 
amfibis 

Vallromanes 3.000,00 

61  EF FOIX E67625400 CAL SERVENT CB Perímetre de seguretat edificació Castellet i la Gornal 2.375,00 

62  EF FOIX  XXX 
La no realització de treballs 
forestals per motius de 
conservació (16ha) 

Castellet i la Gornal 3.000,00 

63  ES MSY F60253499 CALENGOBI SCCL Renovació adhesió CETS El Brull 162,00 

64  ES MSY J61957767 ADEMC, SCP 

Impressió material educatiu i 
renovació CETS, adquisició 
material activitat educació 
ambiental 

Montseny 697,05 

65  ES MSY G08458051 
OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL - 
OBINSO 

Depuració d'aigües residuals per 
llit de graves 

El Brull 4.500,00 

66  ES SLL B61987566 NOUS REPTES S.L. Renovació certificació CETS Matadepera 217,80 

67  ES SLL G64586225 
BIOSFERA ASSOCIACIÓ 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Renovació certificació CETS 
Tots els de l'àmbit 
de SLL 

217,80 

68  ES SLL B64433261 GAIA-SERVEIS AMBIENTAL SL Renovació certificació CETS 
Tots els de l'àmbit 
de SLL 

217,80 

69  ES SLL B63362990 GONZALEZ MARTINO SLL Renovació certificació CETS Matadepera 217,80 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

70  ES SLL B61611802 
ACTIVITATS EN EL MEDI 
NATURAL S.L. 

Renovació certificació CETS Terrassa 217,80 

71  ES SLL  XXX Renovació certificació CETS Vacarisses 217,80 

72  ES SLL  
TRES TURONS HISTÒRIA I 
PATRIMONI SL 

Actuacions vinculades a CETS 
Varis municipis del 
parc de SLL 

1.501,02 

73  ES MCO  XXX Fleca ecològica Sant Celoni 3.390,75 

74  ES MCO R5800395E FUNDACIÓ PERE TARRÉS 
Adequació accessibilitat i llicencia 
activitat casa colònies Alfar 

Dosrius 4.050,00 

75  ES GRF F66948332 LA FASSINA DE JAFRE SCCL Adhesió CETS Olivella 291,01 

76  ES GRF G64857741 FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA Adhesió CETS Olivella 291,01 

77  ES GRF B62206826 
CÀMPING I BUNGALOWS 
SITGES SL 

Adhesió CETS Sitges 291,01 

78  ES GRF B65014169 NOOTKA KAYAK S.L. Adhesió CETS Sitges 291,01 

79  ES GRF B62318498 MIR POUS GIRONA SL 
(CETS) eficiència energètica: 
canvi finestres 

Sitges 4.050,00 

80  ES GRF  XXX 
(CETS) Canvi de sistema 
d'il·luminació a led de baix consum 

Vilanova i la Geltrú 475,89 

81  ES GRF B59891366 VEGA DE RIBES S.L. 
(CETS)Instal·lació de plaques 
solars i inversor per l’autoconsum 
elèctric 

Sant Pere de Ribes 3.978,90 

82  ES GRF B66468646 JALLUCA, SL 
(CETS)Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum 

Vilanova i la Geltrú 4.050,00 

83  HAPA MSY  XXX 
Col·locació de làmina 
impermeabilitzant i substitució 
paviment porxo 

El Brull 3.327,50 

84  HAPA MSY  XXX 
Reparació de goteres i filtracions 
d'aigua en porxo de Can Medina. 

El Brull 4.500,00 

85  HAPA MSY Y3599220X TEERLYNC, KURT 
Construcció cisterna  aigües 
pluvials i instal·lació de fossa 
sèptica 

Cànoves 4.500,00 

86  HAPA MSY  XXX 
Connexió a la xarxa de 
clavegueram. 

Montseny 4.006,25 

87  HAPA MSY  XXX 
Connexió a la xarxa de 
clavegueram 

Sant Pere de 
Vilamajor 

3.507,21 
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Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

88  HAPA MSY G58642935 
FUNDACIÓ LA CASA DE L’AIRE 
ROGER TORNÉ 

Rehabilitació masia Can Surell 
Sant Pere de 
Vilamajor 

4.500,00 

89  HAPA MSY  XXX Construcció cobert desmuntable Montseny 3.600,00 

90  HAPA MSY  XXX 
Reparació de teulada de Can 
Vilorda 

Montseny 1.061,48 

91  HAPA MSY  XXX 
Connexió de la masia Ca l'Oriol a 
la xarxa de clavegueram 

Montseny 4.500,00 

92  HAPA MCO  XXX 
Rehabilitació completa cambra 
bany 

Tordera 4.500,00 

93  HAPA MCO  XXX 
Depuració aigües residuals i 
construcció armari instal·lacions 

Tordera 4.500,00 

94  HAPA MCO  XXX 
Millores en l'accés a la casa. 
Construcció rampa 

Sant Iscle de 
Vallalta 

2.038,02 

95  HAPA GRF F08976797 CAN PERE, S.C.C.L. 
Reparació façana granja escolar 
Can Pere 

Sant Pere de Ribes 3.375,90 

96  HAPA GRF  XXX 
Reparació de teulada i forats 
finestres edifici antic cobert de 
producció de vi, masia Can Giralt 

Sant Pere de Ribes 4.500,00 

97  HAPA SMA E60586963 
ANTONIO MARES DE SAAVEDRA 
Y CIA C.B. 

Reparacions vàries: murs de 
contenció camí d'entrada, escala 
d'accés, registres, brancals porta 

Badalona 4.050,00 

98  HAPA SMA B63337497 MAS BOSCA S.L. Rehabilitació masoveria Badalona 4.500,00 

99  BIO MSY  XXX Instal·lació caldera de biomassa Montseny 6.800,00 

100  BIO MSY  XXX 
Instal·lació de dos estufes de 
llenya 

Sant Pere de 
Vilamajor 

2.559,50 

101  BIO MSY   XXX Recuperador de calor insertable Seva 1.645,37 

102  BIO MSY  XXX Instal·lació solar d'autoconsum Cànoves i Samalús 6.800,00 

103  BIO MSY  XXX 
Finestres. Aïllament tèrmic de 
l'habitatge 

Sant Pere de 
Vilamajor 

2.389,31 

104  BIO MSY  XXX 
Aïllament finestres i estufa de 
llenya 

Sant Pere de 
Vilamajor 

2.101,11 

105  BIO MSY  XXX 
Instal·lació de dues estufes 
(llenya i pellet) 

Sant Pere de 
Vilamajor 

2.003,45 
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Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

106  BIO MSY  XXX Estufa de pellet 
Sant Esteve de 
Palautordera 

1.658,74 

107  BIO MSY  XXX Renovació instal·lació fotovoltaica 
Sant Pere de 
Vilamajor 

6.800,00 

108  BIO MSY  XXX Instal·lació solar d'autoconsum Fogars de Montclús 2.672,95 

109  BIO MSY  XXX Estufa de llenya Campins 804,75 

110  BIO MSY  XXX Instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum 

Sant Pere de 
Vilamajor 

4.884,87 

111  BIO MSY  XXX Instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum 

Montseny 4.063,28 

112  BIO MSY  XXX 
Instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum 

Montseny 4.576,83 

113  BIO MSY B58526591 CAN BARRINA SL  Instal·lació solar d'autoconsum Montseny 6.800,00 

114  BIO MSY  XXX Instal·lació caldera de biomassa Montseny 6.800,00 

115  BIO MSY  XXX 
Sistema acumulació amb bateries 
a La Caseta 1 

Montseny 3.595,74 

116  BIO MSY  XXX 
Instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum a La Caseta 2 i 
sistema d'acumulació 

Montseny 5.797,24 

117  BIO MSY  XXX Instal·lació fotovoltaica aïllada 
Sant Pere de 
Vilamajor 

6.800,00 

118  BIO MSY  XXX Instal·lació fotovoltaica aïllada Cànoves i Samalús 6.800,00 

119  BIO MSY  XXX Instal·lació de bomba de calor 
amb energia solar, casa A 

Cànoves i Samalús 6.800,00 

120  BIO MSY  XXX Instal·lació de bomba de calor 
amb energia solar, casa B 

Cànoves i Samalús 6.800,00 

121  BIO MSY  XXX 
Instal·lació fotovoltaica i 
modificació instal·lació solar 
tèrmica 

Fogars de Montclús 5.355,00 

122  BIO MSY  XXX Aïllament tèrmic parets exteriors 
antic galliner amb SATE 

Fogars de Montclús 6.800,00 

123  BIO GRF  XXX Instal·lació plaques solars Olivella 6.800,00 
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Municipi 
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concedida 

124  BIO GRF  XXX Calefacció amb recursos naturals St. Pere de Ribes 2.475,54 

125  BIO GRF  XXX Instal·lació fotovoltaica Fogars de Montclús 1.882,16 

126  BIO MCO  XXX Instal·lació de llar de foc 
insertable 

Fogars de la Selva 894,19 

127  BIO MCO  XXX 
Instal·lació d'insert de llenya 
adaptat a la llar de foc 

Fogars de la Selva 1.453,08 

128  BIO MCO  XXX Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum 

Tordera 2.685,67 

129  BIO MCO  XXX Sistema d'il·luminació eficient Dosrius 1.570,91 

130  BIO MCO  XXX 
Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum 

St. Celoni 3.162,64 

131  BIO MCO  XXX Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum 

Sant Iscle de 
Vallalta 

6.800,00 

132  BIO MCO  XXX Instal·lació tèrmica amb 
biomassa 

Sant Iscle de 
Vallalta 

5.969,93 

133  BIO SLI  XXX 
Instal·lació de vidres amb càmera 
d’aïllament tèrmic i acústic amb 
capa selectiva 

Òrrius 6.800,00 

134  BIO SLL  XXX Aïllament tèrmic exterior de 
teulada i parets 

Mura 6.800,00 

135  BIO SLL B42758797 MASOVERIA CAN POBLA SL 
Instal·lació solar tèrmica i estufes 
de llenya 

Matadepera 6.960,00 

136  EC MSY G58516410 
COORDINADORA PER A LA 
SALVAGUARDA DEL MONTSENY 

Publicació de La Sitja del Llop - 
Revista del Montseny 2022 

Sant Celoni 640,00 

137  EC MSY G62009659 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
MONTSENY ACTIU 

Recuperació festes tradicionals 
del poble de Montseny 

Montseny 800,00 

138  EC MSY G67048371 ASSOCIACIÓ SALVEM CAMPINS 
Cicle de xerrades i tallers dels 
recursos naturals del municipi 

Campins 800,00 

139  EC MSY G63198782 
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
MARTÍ L'HUMÀ 

"Reravera 2022. L'aigua i les 
fonts del Montseny, medi ambient 
i patrimoni cultural" 

La Garriga 800,00 

140  EC MTQ J59565820 U.D. SANT QUIRZE DE BESORA 
Samarretes promoció Parc del 
Castell de Montesquiu 

Sant Quirze de 
Besora 

640,00 

141  EC MTQ G58083551 
FEDERACIÓ DE CORS DE 
CLAVÉ DE BARCELONA 

Clavé a la Natura Montesquiu 800,00 
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concedida 

142  EC MTQ G61456810 
CLUB EXCURSIONISTA SANT 
QUIRZE DE BESORA 

VIII Trail del Bisaura 2022 
Sant Quirze de 
Besora 

800,00 

143  EC MTQ G59797241 
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE 
TARADELL 

Edició d'un doble CD de 
sardanes d'Osona 

Taradell 640,00 

144  EC SLI G58119777 
AMICS UNESCO DE 
BARCELONA 

Excavació, consolidació i 
activitats de difusió al poblat 
ibèric del Turó Gros 

Òrrius 800,00 

145  EC GRF G08858961 
FEDERACIÓ CATALANA 
D’ESPELEOLOGIA 

Control i estudi de casos 
d’hipòxia en les cavitats del parc 

Sitges 800,00 

146  EC GRF G64644271 

CIPAG. COL·LECTIU PER A LA 
INVESTIGACIÓ DE LA 
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 
DE GARRAF-ORDAL 

Projecte integral d'investigació i 
de dinamització cultural 

Begues 800,00 

147  EC SMA G59367540 CLUB MUNTANYENC MOLLET 
Caminada de Serralada de 
Marina 

Mollet del Vallès 800,00 

 
Per tot l’exposat anteriorment, es considera convenient esmenar els errors exposats en 
l’atorgament de les subvencions a les activitats d’explotacions forestals, les agrícoles-
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del 
patrimoni arquitectònic, les d‘entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions 
tèrmiques de biomassa i eficiència-estalvi energètic dins l’àmbit de la xarxa de parcs 
gestionada la Diputació de Barcelona, per tal d’incloure les sol·licituds realitzades pel 
Sr. XXX, amb NIF , el Sr. XXX, amb NIF  i la Fundació Universitària 
Martí l'Humà (FUMH), amb NIF G63198782 que no havien estat valorades en un primer 
moment.” 
 

Atès que la despesa per import total de TRES MIL CENT SEIXANTA-QUATRE 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (3.164,56 €) existeix crèdit hàbil i suficient a 
nivell de vinculació jurídica dels crèdits del capítol IV del pressupost del Servei de 
Gestió de Parcs Naturals, de l’exercici corrent. 
 
Vista la proposta de rectificació de l’atorgament de subvencions formulada per l’òrgan 
col·legiat que ha estat formalitzada en la corresponent Acta de data 1 de març de 
2022. 
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o 
a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 
 
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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. Modificar la resolució de concessió de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, a les activitats d’explotacions forestals, les agrícoles-
ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració 
del patrimoni arquitectònic, les d‘entitats culturals, cíviques i esportives i les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i eficiència-estalvi energètic dins l’àmbit de la 
xarxa de parcs gestionada la Diputació de Barcelona, exercici 2022, d’acord amb el 
motius adduïts a la part expositiva. 
 
Segon. Procedir a la concessió de les subvencions de les tres sol·licituds que es 
relacionen a continuació: 
 

Sol·licitant NIF Línia Parc 
Import 
atorgat 

XXX  BIO GRF 1.882,16 € 

XXX  EF MCO 482,40 € 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA MARTÍ L'HUMÀ G63198782 EC MSY 800,00 € 

 
Tercer. REAJUSTAR l’autorització del crèdits aprovats per acord de Junta de Govern 
núm. 220 de 13 de maig de 2021 i modificada per acord de Junta de Govern núm. 704 
de data 25 de novembre de 2021, que va aprovar la concessió de subvencions per 
import de 400.145,91 €, i que a conseqüència de la concessió de les subvencions del 
punt anterior, la quantitat prevista i sense superar el total màxim previst, correspon a 
l’import total de 403.310,47, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 
- Incrementar l’autorització de la despesa amb càrrec a les aplicacions 

pressupostaries següents: 
 

 1.882,16 € G/50402/17230/78900 Línia de biomassa i eficiència energètica 
 482,40 € G/50402/17230/48901 Línia d’explotacions forestals  
 800,00 € G/50402/17230/48901 Línia d’activitats culturals 
 
Quart. Disposar aquesta despesa per import de TRES MIL CENT SEIXANTA-
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (3.164,56 €), amb càrrec al 
pressupost de despeses de l’exercici 2022 del Servei de Gestió de Parcs Naturals en 
les aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació, i condicionada a la 
regularització comptable aprovada a l’acord anterior: 
 

Explotacions forestals 
G/50402/17230/48901                 482,40 €      
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Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència i estalvi energètic  
G/50402/17230/78900                                      1.882,16 €       

 

Entitats de caràcter cívic, cultural i esportiu 
G/50402/17230/48901                               800,00 € 

 
Cinquè. Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per un import de 39.822,09 € 
(Exp. núm.  2021/0021842).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l’Ordenança). 
 
Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
23 de desembre de 2021, va aprovar la convocatòria amb núm. 
202220215120012943, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i 
secundari, públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals 
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que gestiona la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 2022, per un import màxim de 
40.000,00 €. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, i que va entrar 
en vigor l’1 de juliol de 2021), es va publicar amb data 29 de desembre de 2021 un 
extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, amb número 
d’identificació BDNS: 602488. 
 
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020, i que va entrar 
en vigor l’1 de juliol de 2021), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Atès que dins del termini de presentació de instancies es van presentar un total de 61 
sol·licituds de subvenció, les quals es relacionen a continuació: 
 

Escola Municipi Escola Natura 
Escola Anglesola Barcelona  LES CODINES 

Escola Anglesola Barcelona  CAN GRAU  

Escola Argentona  Argentona  LES CODINES 

Escola Calderón de la Barca Barcelona  LES CODINES 

Escola Calderón de la Barca Barcelona  CAN GRAU  

Escola Damià Mateu Llinars del Vallès  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Institut Escola El Morsell Olivella  LES CODINES 

Institut Escola El Morsell Olivella  CAN GRAU 
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Escola Municipi Escola Natura 
Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona  LA TRAÜNA 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona  CAN GRAU 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona  LES CODINES 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona   LES CODINES 

Escola Puiggraciós  La Garriga  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Escola Cervantes Barcelona  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Escola Cervantes Barcelona  LA TRAÜNA 

Escola Cervantes Barcelona  LES CODINES  

Escola La Sagrera  
Santa Eulàlia de 
Ronçana 

 LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Escola Francesc Macià  Barcelona  LES CODINES  

Escola Francesc Macià Barcelona  LES CODINES  

Escola Francesc Macià Barcelona  LES CODINES  

Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens La Roca del Vallès  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Institut La Ribera Montcada i Reixac  LA TRAÜNA 

Escola Joan Coromines Mataró  LES CODINES 

Escola Joan Coromines Mataró  LES CODINES 

Escola Lola Anglada Esplugues de Llobregat  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Institut Manuel Carrasco i Formiguera Sant Feliu de Codines  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Inst. Montserrat Roig  Terrassa  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Inst. Montserrat Roig  Terrassa  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Escola Pont de l'Arcada Olesa de Bonesvalls  CAN GRAU  

Escola Mogent La Roca del Vallès  LES CODINES 

Escola Mogent La Roca del Vallès  LES CODINES 

Escola El Puig SCCL Esparreguera  CAN GRAU  

Escola Sant Cristòfol Premià de Mar  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Fundació Escoles Parroquials  
Col·legi Santíssima Trinitat 

Barcelona  LES CODINES 

CEE Folch i Camarasa Barcelona  CAN GRAU  

Escola Poble-sec Barcelona  LES CODINES 

Escola Poble-sec  Barcelona  LES CODINES 

Escola Poble-sec  Barcelona  LES CODINES 

Escola Poble-sec  Barcelona  LES CODINES 

Institut Badalona VII  Badalona  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Institut Badalona VII Badalona  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Escola Sagrat Cor de Jesús  Vic  LES CODINES 

Escola Sagrat Cor de Jesús Vic  LES CODINES 

Escola Sagrat Cor de Jesús Vic  LES CODINES 

Escola Joan Maragall Sabadell  CAN GRAU  

Escola Mestre Morera Barcelona  CAN GRAU  

Escola Pompeu Fabra Manlleu  LES CODINES 

Institut Escola Rec Comtal Barcelona  CAN GRAU  

Escola Mas Casanovas  Barcelona  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Escola Mas Casanovas Barcelona  LES CODINES 

Escola Mas Casanovas Barcelona  CAN GRAU  

Escola Dr. Samaranch i Fina 
Santa Margarida i els 
Monjos 

 CAN GRAU  

Escola Galceran de Pinós  Bagà  CAL GANXO 

AMPA Escola Mediterrània Sant Pere de Ribes  CAN GRAU  

Escola Mare de Déu Montserrat Castellbisbal  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

Escola Segimon Comas Sant Quirze de Besora  LES CODINES 
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Escola Municipi Escola Natura 
Escola Pau Boada Vilafranca del Penedès  CAN GRAU  

Escola El Margalló  Castelldefels  CAN GRAU  

Escola El Margalló  Vilanova i la Geltrú  CAN GRAU  

Escola El Margalló  Vilanova i la Geltrú  CAN GRAU  

Escola Emili Carles-Tolrà Castellar del Vallès  LA RECTORIA DE VALLCÀRQUERA 

 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 14 de març de 2022. 
 
Vist l’informe tècnic de valoració de data 14 de març de 2022 en que valora les 
sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
En la present convocatòria, no s’ha denegat cap sol·licitud presentada. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) 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, 
publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2022. 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’atorgament de subvencions amb núm. de convocatòria 
202220215120012943, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als 
centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats i 
d’educació especial, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als 
espais naturals de la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació, d’acord amb la 
proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels 
imports que s’hi relacionen: 
 

 
Escola 

Núm. de 
pernoctacions 

Municipi NIF 
Import 
atorgat 

Op. comptable 

1 Escola Anglesola 2 Barcelona S0800582I 1.119,30 € 2203000770-01 

2 Escola Anglesola 2 Barcelona S0800582I 1.007,37 € 2203000770-02 

3 Escola Argentona  2 Argentona Q0801994E 1.141,69 € 2203000770-03 

4 Escola Calderón de la Barca 1 Barcelona Q5855249H 490,77 € 2203000770-04 

5 Escola Calderón de la Barca 1 Barcelona Q5855249H 490,77 € 2203000770-05 

6 Escola Damià Mateu 1 Llinars del Vallès Q5856095D 490,77 € 2203000770-06 

7 Institut Escola El Morsell 2 Olivella S0800669D 637,14 € 2203000770-07 

8 Institut Escola El Morsell 1 Olivella S0800669D 309,96 € 2203000770-08 

9 
Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 

2 Barcelona Q5855145H 703,15 € 2203000770-09 

10 
Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 

2 Barcelona Q5855145H 703,15 € 2203000770-10 

11 
Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 

2 Barcelona Q5855145H 562,52 € 2203000770-11 
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Escola 

Núm. de 
pernoctacions 

Municipi NIF 
Import 
atorgat 

Op. comptable 

12 
Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 

1 Barcelona  Q5855145H 275,52 € 2203000770-12 

13 Escola Puiggraciós  2 La Garriga Q5855667A 1.074,53 € 2203000770-13 

14 Escola Cervantes 2 Barcelona Q5855865A 872,48 € 2203000770-14 

15 Escola Cervantes 2 Barcelona Q5855865A 446,00 € 2203000770-15 

16 Escola Cervantes 2 Barcelona Q5855865A 872,48 € 2203000770-16 

17 Escola La Sagrera  2 
Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Q0801535F 545,30 € 2203000770-17 

18 Escola Francesc Macià  1 Barcelona Q5855311F 688,80 € 2203000770-18 

19 Escola Francesc Macià 1 Barcelona Q5855311F 688,80 € 2203000770-19 

20 Escola Francesc Macià 1 Barcelona Q5855311F 688,80 € 2203000770-20 

21 
Escola Pilar Mestres-Jaume 
Torrens 

1 La Roca del Vallès Q5855220I 392,90 € 2203000770-21 

22 Institut La Ribera 2 Montcada i Reixac S5800010J 562,52 € 2203000770-22 

23 Escola Joan Coromines 2 Mataró S0800439B 1.119,30 € 2203000770-23 

24 Escola Joan Coromines 2 Mataró S0800439B 1.029,76 € 2203000770-24 

25 Escola Lola Anglada 2 
Esplugues de 
Llobregat 

Q5856020B 1.119,30 € 2203000770-25 

26 
Institut Manuel Carrasco i 
Formiguera 

2 
Sant Feliu de 
Codines 

Q0801122C 490,77 € 2203000770-26 

27 Inst. Montserrat Roig  1 Terrassa Q5856265C 588,92 € 2203000770-27 

28 Inst. Montserrat Roig  1 Terrassa Q5856265C 588,92 € 2203000770-28 

29 Escola Pont de l'Arcada 2 
Olesa de 
Bonesvalls 

Q5855454D 1.119,30 € 2203000770-29 

30 Escola Mogent 1 La Roca del Vallès Q0801334D 512,58 € 2203000770-30 

31 Escola Mogent 1 La Roca del Vallès Q0801334D 512,58 € 2203000770-31 

32 Escola Sant Cristòfol 2 Premià de Mar Q5855906C 545,30 € 2203000770-32 

33 
Fundació Escoles Parroquials 
Col·legi Santíssima Trinitat 

2 Barcelona R5800339C 763,42 € 2203000770-33 

34 CEE Folch i Camarasa 1 Barcelona Q5856115J 261,74 2203000770-34 

35 Escola Poble-sec 1 Barcelona Q5855096C 458,05 € 2203000770-35 

36 Escola Poble-sec  1 Barcelona Q5855096C 490,77 € 2203000770-36 

37 Escola Poble-sec  1 Barcelona Q5855096C 512,58 € 2203000770-37 

38 Escola Poble-sec  1 Barcelona Q5855096C 479,86 € 2203000770-38 

39 Institut Badalona VII  2 Badalona Q5855330F 1.343,16 € 2203000770-39 

40 Institut Badalona VII 2 Badalona Q5855330F 1.343,16 € 2203000770-40 

41 Escola Sagrat Cor de Jesús  1 Vic R0801203A 195,16 € 2203000770-41 

42 Escola Sagrat Cor de Jesús 1 Vic R0801203A 195,16 € 2203000770-42 

43 Escola Sagrat Cor de Jesús 1 Vic R0801203A 195,16 € 2203000770-43 

44 Escola Joan Maragall 1 Sabadell Q5855477E 337,51 € 2203000770-44 

45 Escola Mestre Morera 1 Barcelona Q5855821D 413,28 € 2203000770-45 

46 Escola Dr. Samaranch i Fina 1 
Santa Margarida i 
els Monjos 

Q5855505C 371,67 € 2203000770-46 

47 Escola Galceran de Pinós  2 Bagà Q5855416C 382,28 € 2203000770-47 

48 AMPA Escola Mediterrània 2 
Sant Pere de 
Ribes 

G63928147 1.007,37 € 2203000770-48 

49 
Escola Mare de Déu 
Montserrat 

1 Castellbisbal Q5855137E 222,14 € 2203000770-49 

50 Escola Segimon Comas 1 
Sant Quirze de 
Besora 

Q0868039I 414,14 € 2203000770-50 
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Escola 

Núm. de 
pernoctacions 

Municipi NIF 
Import 
atorgat 

Op. comptable 

51 Escola Pau Boada 1 
Vilafranca del 
Penedès 

Q5855343I 200,90 € 2203000770-51 

52 Escola El Margalló  2 Castelldefels Q5855613E 940,21 € 2203000770-52 

53 Escola El Margalló  2 Vilanova i la Geltrú Q5855247B 637,14 € 2203000770-53 

54 Escola El Margalló  2 Vilanova i la Geltrú Q5855247B 676,17 € 2203000770-54 

55 Escola El Puig SCCL 2 Esparreguera F08306367 224,43 € 2203000770-55 

56 Escola Pompeu Fabra 1 Manlleu Q5855724J 165,89 € 
condicionat a 
reajustament 

comptable 

57 Institut Escola Rec Comtal 2 Barcelona S0800636C 1.125,04 € 
condicionat a 
reajustament 

comptable 

58 Escola Mas Casanovas  2 Barcelona Q5855100C 1.119,30 € 
condicionat a 
reajustament 

comptable 

59 Escola Mas Casanovas 2 Barcelona Q5855100C 895,44 € 
condicionat a 
reajustament 

comptable 

60 Escola Mas Casanovas 2 Barcelona Q5855100C 895,44 € 
condicionat a 
reajustament 

comptable 

61 Escola Emili Carles-Tolrà 2 
Castellar del 
Vallès 

Q5855938F 1.164,07 € 
condicionat a 
reajustament 

comptable 

   

                                         TOTAL                                                              39.822,09 € 

 
Segon. No és desestima cap de les sol·licituds presentades. 
 
Tercer.-REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de Junta 
de Govern núm. 771 de data 23 de desembre de 2021, que va aprovar la convocatòria 
i les bases específiques de les subvencions, que inicialment es va convocar per import 
de 40.000,00 € dels quals 39.822,09 € corresponent a la quantia per a l’atorgament de 
subvencions, i en conseqüència la redistribució de les quantitats inicialment previstes i 
sense superar el total màxim previst, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Import inicial Import sobrant Import definitiu 

40.000 € 177,91 € 39.822,09 € 

 
- Disminuir l’autorització de la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 

següents: 
 
G/50402/17230/48900   2.419,30 euros 

 G/50402/17230/47901   3.000,00 euros 
 
- Incrementar l’autorització de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 

següent: 
 

G/50402/17230/45390  5.241,39 euros 
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Quart. Disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
(39.822,09 €) amb càrrec a les següents aplicacions pressupostaria del pressupost de 
l’exercici 2022 que es detallen a continuació: 
 

G/50402/17230/48900  2.580,70 euros 
G/50402/17230/45390 37.241,39 euros dels quals 5.365,18 euros  

 
queden  condicionats a la regularització comptable aprovada en l’acord anterior. 
 
Cinquè. Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 
Sisè. Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de 
presentar abans del dia 30 de novembre de 2022 justificant de l’estada, mitjançant 
model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 19 de les 
bases especifiques d’aquesta convocatòria.  
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la 
subvenció  atorgada a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTSENY ACTIU, dins la 
convocatòria destinada a les activitats forestals, les agrícoles ramaderes, les 
d’empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del 
patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques i esportives i les 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis, 
en l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, 
exercicis 2020-2021, per un import de 800 € (Exp. núm. 2019/18750).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

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

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

Op. comptable 

EC MSY G62009659 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
MONTSENY ACTIU 

RECUPERACIÓ FESTES 
TRADICIONALS  

800,00 € 2003004789-3 

 
Atès que la justificació de la subvenció amb aportació de justificants de despesa va ser 
presentada dins la data de termini establerta en les bases especifiques de la 
convocatòria. 
 
Atès que el període d’execució establert a la convocatòria de subvencions era des de 
l’1 de gener de 2020 fins el 30 de juny de 2021, excepte per a les activitats de les 
entitats culturals, cíviques i esportives, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2020, motiu pel qual la disposició de la despesa es va imputar a 
càrrec dels pressupostos dels anys 2020 i 2021. 
 
Atès que les subvencions atorgades a càrrec del pressupost de 2020, justificades i 
pendents de tramitar no s’han incorporat com a romanents en el pressupost 2022, 
motiu pel qual cal procedir a tramitar el corresponent reconeixement de crèdit 
d’aquesta subvenció. 
 
Vist l’annex 4 de instruccions sobre reconeixements de crèdit, de la instrucció de la 
Intervenció General sobre diverses matèries de control intern de la Diputació de 
Barcelona, que disposa que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostaria  
la competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà el mateix òrgan que 
disposa de competència originaria per aprovar la despesa. 
 
Atès que respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total 
de VUIT CENTS EUROS (800,00 €), existeix consignació pressupostària en l’exercici 
corrent, així com també existia consignació pressupostaria adequada i suficient en 
l’anterior exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat 
a dret indicat en els paràgrafs  anteriors. 
 
Procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de VUIT CENTS EUROS (800,00 €), i autoritzar i disposar aquesta despesa, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostaries indicades del vigent pressupost del Servei de 
Gestió de Parcs Naturals. 
 
Atès que l’article 176.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març (en endavant TRLHL), estableix que amb càrrec 
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als crèdits de cada pressupost només podran aplicar-se obligacions que s’efectuïn en 
l’any natural del propi exercici pressupostari 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022, 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 del següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de les subvencions atorgades en la 
convocatòria, a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses 
de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats 
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs 
naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2020 i 2021, per un import de 
VUIT CENTS EUROS (800,00 €), en base als arguments adduïts a la part expositiva 
d’aquesta resolució i que es relacionen a continuació:  
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

Aplicació 
Pressupostària 

Op. 
Compta 

EC MSY G62009659 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
MONTSENY ACTIU 

RECUPERACIÓ 
FESTES 
TRADICIONALS 

800,00 G/50402/17230/48901 2203001067 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa a càrrec de l’aplicació corresponent 
a l’exercici 2022 i per la quantitat de VUIT CENTS EUROS (800,00 €), següent: 

 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Subvenció 
Concedida 

Aplicació 
Pressupostària 

Op. 
Compta 

EC MSY G62009659 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
MONTSENY ACTIU 

RECUPERACIÓ 
FESTES 
TRADICIONALS 

800,00 G/50402/17230/48901 2203001067 

 
Tercer. Notificar la present resolució al beneficiari pel seu coneixement i efectes.” 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics per a l’estudi de la qualitat de 
l’aire, 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. 2022/0001935).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
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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: 
 

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. 

 
De les 59 sol·licituds rebudes s’han agrupat en 8 grups per tipologia d’estudi: 7 grups 
referents a sol·licituds previstes de realitzar mitjançant recursos propis i 1 grup referent 
a sol·licituds previstes de realitzar mitjançant una contractació externa. 
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Els 7 grups referents estudis a realitzar mitjançant recursos propis són: 
 

 Estudis de la qualitat de l’aire mitjançant una unitat mòbil. 26 sol·licituds rebudes 

 Estudi del diòxid de nitrogen. 12 sol·licituds rebudes 

 Mesures puntuals de partícules (a diversos punts del municipi). 6 sol·licituds 
rebudes 

 Estudi de partícules mitjançat una analitzador automàtic. 5 sol·licituds rebudes 

 Mesures amb sensors (de la qualitat de l’aire). 1 sol·licitud rebuda 

 Estudi dels nivells de COVs (compostos orgànics volàtils). 1 sol·licitud rebuda 

 Estudi dels nivells de benzè. 1 sol·licitud rebuda 
 
El 8è grup referent a estudis a realitzar mitjançant una contractació externa (7 
sol·licituds) inclou: 
 

 Elaboració d’un estudi d’olors. 2 sol·licituds rebudes 

 Elaboració d’un pla d’actuació. 4 sol·licituds rebudes 

 Elaboració d’una modelització. 1 sol·licitud rebudes 
 
Posteriorment, s’han aplicat els mateixos criteris de valoració per a totes les 59 
sol·licituds rebudes i s’han puntuat totes entre 0 i 100 punts. 
 
Finalment, dins de cada tipologia d’estudi, les sol·licituds s’han ordenat per ordre de 
puntuació i després s’han anat estimant fins a l’exhauriment dels recursos disponibles. 
Per a les sol·licituds amb contractació externa s’ha fet una valoració econòmica de 
cada estudi i s’ha previst poder atendre totes les sol·licituds rebudes. 
 
Només en dos tipologies d’estudi no s’han pogut atendre totes les sol·licituds rebudes 
per manca de recursos: els estudis de la qualitat de l’aire mitjançant una unitat mòbil i 
els estudis de partícules mitjançant un analitzador automàtic de partícules.  
 
En el cas dels estudis mitjançant una unitat mòbil, atès que només es disposa de 3 
unitats mòbils i les mesures duren uns 2 mesos, només s’han pogut estimar 17 de les 
26 sol·licituds rebudes. S’han estimat totes les sol·licituds que han obtingut una 
valoració igual o superior a 50 punts, i s’han desestimat les sol·licituds que han 
obtingut una valoració inferior. 
 
En el cas dels estudis de partícules mitjançant un analitzador automàtic, atès que es 
disposa només de 2 equips de mesura i els estudis duren 6 mesos, només s’han pogut 
estimar 4 de les 5 sol·licituds rebudes. S’han estimat les sol·licituds que han obtinguts 
una valoració igual o superior a 60 punts, i s’ha desestimat la sol·licitud que ha 
obtingut una valoració inferior. 
 
En totes les altres tipologies d’estudis s’ha considerat que es podran realitzar tots els 
suports sol·licitats. 
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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: 
 
1.1. Sol·licituds previstes d’executar amb mitjans propis: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
per hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntuació 
per zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Control de la qualitat de l'aire a 

Abrera 
202210014470 22/Y/324580 19,00 20,00 0,00 0,00 59,00 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudi de NO2 a diversos punts 
del municipi mitjançant 

captadors passius 
202210021955 22/Y/324577 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudi de qualitat de l’aire 
mitjançant unitat mòbil a 2 
emplaçaments de la ciutat 

202210021958 22/Y/324576 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Callús 

P0803700D 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi de la qualitat de l'aire - 

Callús 
202210017267 22/Y/324591 3,00 30,00 0,00 20,00 53,00 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudis de NO2 a diversos 
punts del municipi mitjançant 

captadors passius 
202210023332 22/Y/324566 30,00 20,00 0,00 0,00 50,00 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudis de curta durada a 
diversos punts del municipi de 

partícules PM10 i PM2,5, 
mitjançant analitzadors portàtils 

202210023367 22/Y/324568 30,00 20,00 0,00 0,00 50,00 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudi de NOx al municipi de 
Cerdanyola 

202210017639 22/Y/324588 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Instal·lació unitat de control 
contaminació 

202210017647 22/Y/324587 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudi de nivells de NO2 
mitjançant captadors passius a 

diversos punts del municipi 
202210017184 22/Y/324589 30,00 30,00 20,00 20,00 100,00 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Adquisició, instal·lació sensors 
de qualitat de l'aire. (ZBE). 

202210021949 22/Y/324578 30,00 30,00 20,00 20,00 100,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
per hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntuació 
per zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudi de la qualitat d’aire a la 
zona residencial i al Col·legi 

British, propers a la C-31 
202210020145 22/Y/324562 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament de 
Gualba 

P0809600J 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudis de la qualitat de l'aire 

mitjançant unitats mòbils 
202210013849 22/Y/324601 2,00 30,00 0,00 20,00 52,00 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudis de la qualitat de l'aire 
als municipis mitjançant unitats 
mòbils. Nivells de partícules, 

d'òxids de nitrogen, ozó i benzè. 

202210017038 22/Y/324590 20,00 30,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

P0810700E 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudis de llarga durada de 
partícules PM10 mitjançant 

analitzador automàtic 
202210012389 22/Y/324600 10,00 30,00 0,00 20,00 60,00 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi de llarga durada dels 
nivells de PM10 a Manlleu  

202210022403 22/Y/324574 30,00 30,00 0,00 20,00 80,00 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudis de la qualitat de l’aire 202210020712 22/Y/324579 30,00 10,00 0,00 0,00 40,00 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi qualitat de l’aire 202210020634 22/Y/324565 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi qualitat de l’aire (PM10 i 

PM2,5) 
202210023337 22/Y/324567 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Seguiment de la qualitat de 
l'aire al barri de Montornès Nord 

202210015079 22/Y/324594 25,00 20,00 20,00 0,00 65,00 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi de qualitat de l'aire amb 

unitats mòbils 
202210014834 22/Y/324598 30,00 20,00 0,00 0,00 50,00 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudi de la qualitat de l'aire del 
municipi de Palau-solità i 

Plegamans mitjançant una 
unitat mòbil. 

202210017990 22/Y/324586 22,00 20,00 0,00 20,00 62,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
per hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntuació 
per zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

P0815800H 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudi de la qualitat de l'aire a 
diferents emplaçaments del 

municipi 
202210014966 22/Y/324597 28,00 30,00 20,00 0,00 78,00 

Ajuntament del 
Prat de 

Llobregat 
P0816800G 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudis de qualitat de l'aire 
(Compostos Orgànics Volàtils) 

202210009297 22/Y/324605 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament de 
Ripollet 

P0817900D 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi NO2 diversos punts del 

municipi 
202210022656 22/Y/324575 30,00 30,00 20,00 0,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
P0819500J 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudis de curta durada a 
diversos punts del municipi, de 
partícules PM10 i PM2,5 amb 

analitzadors portàtils 

202210021060 22/Y/324582 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudis de NO2 a diversos 
punts del municipi mitjançant 

captadors passius 
202210011760 22/Y/324599 30,00 10,00 20,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudis de llarga durada de 
partícules PM10 i PM2,5 

202210011758 22/Y/324603 30,00 10,00 20,00 20,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudi de la qualitat de l'aire 
mitjançant unitats mòbils 

(Nivells de partícules, d'òxids de 
nitrogen, ozó i benzè) 

202210022808 22/Y/324571 13,00 20,00 20,00 20,00 73,00 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudis de llarga durada de 
partícules mitjançant un 
analitzador automàtic 

202210023034 22/Y/324572 13,00 20,00 20,00 20,00 73,00 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

P0821600D 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudis de contaminació per 
avaluar la futura ZBE de Sant 

Joan Despí 
202210023308 22/Y/324569 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
per hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntuació 
per zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi de la qualitat de l'aire a 

Sant Martí d'Albars 
202210003469 22/Y/324608 0,00 30,00 0,00 20,00 50,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudi de la qualitat de l'aire 
amb unitat mòbil 

202210020841 22/Y/324584 30,00 30,00 20,00 0,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudi de curta durada a 
diversos punts del municipi de 

partícules mitjançant 
analitzadors portàtils 

202210020819 22/Y/324583 30,00 30,00 20,00 20,00 100,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudis de partícules PM10 i 
PM2,5 amb analitzadors 

portàtils per seguiment de la 
progressiva transformació 

urbanística en barri per vianants 

202210024037 22/Y/324563 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudis de NO2 mitjançant 
captadors passius per 

seguiment de la progressiva 
transformació urbanística en 

barri per vianants 

202210024045 22/Y/324564 30,00 20,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Estudi qualitat de l´aire del Barri 
de la Florida i Mas Costa 

202210010519 22/Y/324581 30,00 10,00 20,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudis de la qualitat de l'aire 
als municipis mitjançant unitats 
mòbils. Nivells de partícules, 

d'òxids de nitrogen, ozó i benzè. 

202210007430 22/Y/324607 30,00 20,00 0,00 20,00 70,00 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudi de la qualitat de l'aire a 
Taradell mitjançant unitat 

mòbils. Nivells de partícules, 
d'òxids de nitrogen, ozó i benzè 

202210002625 22/Y/324610 10,00 20,00 0,00 20,00 50,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Puntuació 
per hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntuació 
per zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Estudis de NO2 a diversos 
punts del municipi mitjançant 

captadors passius 
202210016160 22/Y/324593 23,00 20,00 0,00 0,00 43,00 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 

Unitat mòbil per mesurar 
benzopirè en períodes de 

baixes temperatures 
202210023100 22/Y/324570 30,00 20,00 0,00 0,00 50,00 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 
Estudis de la 

qualitat de l'aire 
Estudi dels òxids de nitrogen 

amb captadors passius 
202210023093 22/Y/324573 30,00 20,00 0,00 0,00 50,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
 

P0830800I 
 

Estudis de la 
qualitat de l'aire 

Campanya Qualitat de l'aire 
zona de les Llunes 

202210019386 22/Y/324585 30,00 10,00 0,00 0,00 40,00 

 
1.2. Sol·licituds previstes d’executar amb suport extern: 

 

Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi 
XGL 

Import 
estimat 

2022 

Import 
estimat 

2023 

Puntua-
ció per 

hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntua-
ció per 
zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Pun-
tuació 
Total 

Ajuntament 
de les 

Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 
Estudis de 
la qualitat 
de l'aire 

Elaboració de plans 
d'acció de millora de la 
qualitat de l'aire i altres 
actuacions derivades 

d'aquests plans 

2022100
02554 

22/Y/324
609 

0,00 8.712,00 30,00 20,00 0,00 20,00 70,00 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 
Estudis de 
la qualitat 
de l'aire 

Pla d'acció de millora de 
la qualitat de l'aire 

2022100
15067 

22/Y/324
596 

0,00 11.132,00 30,00 10,00 0,00 20,00 60,00 

Ajuntament 
de Malgrat 

de Mar 
P0810900A 

Estudis de 
la qualitat 
de l'aire 

Elaborar un Pla de 
millora de la qualitat de 

l'aire 

2022100
16238 

22/Y/324
592 

0,00 8.349,00 28,00 20,00 0,00 20,00 68,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
PMT 

Codi 
XGL 

Import 
estimat 

2022 

Import 
estimat 

2023 

Puntua-
ció per 

hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntua-
ció per 
zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Pun-
tuació 
Total 

Ajuntament 
de 

Masquefa 
P0811800B 

Estudis de 
la qualitat 
de l'aire 

Pla d'Acció de millora de 
la qualitat de l'aire a 

Masquefa 

2022100
15365 

22/Y/324
595 

2.722,50 0,00 14,00 20,00 0,00 20,00 54,00 

Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 
Estudis de 
la qualitat 
de l'aire 

Estudis de qualitat de 
l'aire (Olfactometria 
dinàmica de camp) 

2022100
09753 

22/Y/324
604 

2.722,50 0,00 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 
Estudis de 
la qualitat 
de l'aire 

Modelització de la 
qualitat de l’aire a 

escala micro (NO2 i 
PM10) 

2022100
11336 

22/Y/324
602 

15.730,00 0,00 30,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 
Estudis de 
la qualitat 
de l'aire 

Elaboració de plans 
d'acció de millora de la 
qualitat de l'aire i altres 
actuacions derivades 

d'aquests plans. 

2022100
06612 

22/Y/324
606 

0,00 9.317,00 30,00 20,00 0,00 20,00 70,00 

  Previsió despesa   21.175,00 37.510,00 

  Total    58.685,00  
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Mesures 
puntuals de 
partícules 

Equips emprats: 1 o 2 analitzadors portàtils de partícules durant 2 
o 4 dies. Dedicació durant 10 dies d'1 tècnic superior per fer les 
mesures de camp, l'avaluació dels resultats i l’elaboració de 
l’informe. Prèviament l’ajuntament facilitarà un mapa indicant els 
punts on es volen fer les mesures. 

Estudi partícules 
analitzador 
automàtic 

Equips emprats: instal·lació entre 6 i 12 mesos d’un analitzador 
automàtic de partícules, i instal·lació durant 4 mesos d'un 
analitzador manual de partícules al municipi. Dedicació durant 1 
mes d'1 tècnic superior per fer el manteniment i la instal·lació de 
la Unitat, la validació dels resultats i l’elaboració de l’informe, i 
dedicació durant 2 setmanes d'un tècnic auxiliar per la pressa de 
mostres de l'analitzador manual i validació dels resultats. 
L’ajuntament facilitarà la instal·lació de l’equip en el punt de 
mesura i la connexió a la xarxa elèctrica. 

Mesures amb 
sensors 

Equips emprats: instal·lació entre 2 i 4 mesos dels sensors òptics 
i electroquímics. Dedicació durant 10 dies d'1 tècnic superior per 
fer el seguiment dels resultats i l'informe final. L'ajuntament 
facilitarà la instal·lació i desinstal·lació dels sensors en el punt o 
punts de mesura.  

Estudi dels 
nivells de COVs 

Equips emprats: diversos cartutxos de difusió passiva durant 1 
setmana. Dedicació d’un tècnic superior i d’un tècnic auxiliar 
durant 10 dies per fer la instal·lació dels equips, l’avaluació dels 
resultats i l’elaboració de l’informe. Una persona de l’Ajuntament 
haurà d’acompanyar als tècnics als punts de mesura i facilitar la 
instal·lació dels equips. 

Estudi dels 
nivells de benzè 

Equips emprats: diversos cartutxos de difusió passiva durant 1 
setmana. Dedicació d’un tècnic superior i d’un tècnic auxiliar 
durant 10 dies per fer la instal·lació dels equips, l’avaluació dels 
resultats i l’elaboració de l’informe. Una persona de l’Ajuntament 
haurà d’acompanyar als tècnics als punts de mesura i facilitar la 
instal·lació dels equips. 

 
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. 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 
Puntuació 
per hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntuació 
per zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Fogars de la 

Selva 
P0808100B 

Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudis de llarga 
durada de partícules 

mitjançant un 
analitzador 
automàtic 

202210016037 2,00 20,00 0,00 20,00 42,00 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 
Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudis de la 
qualitat de l'aire al 

municipi de 
Montmaneu  

202210016566 0,00 20,00 0,00 20,00 40,00 

Ajuntament de 
la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 
Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudi de la qualitat 
de l'aire del municipi 

202210018759 3,00 20,00 0,00 20,00 43,00 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 
Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudi de la qualitat 
de l'aire del Municipi 

de Polinyà 
202210004136 13,00 30,00 0,00 0,00 43,00 

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 
Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudi de la qualitat 
de l'aire 

202210012673 6,00 20,00 0,00 0,00 26,00 

Ajuntament de 
Sant Climent 
de Llobregat 

P0820300B 
Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudi qualitat de 
l’aire a Sant Climent 
de Llobregat Zona 

industrial 

202210020053 6,00 20,00 0,00 20,00 46,00 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 

Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudis de qualitat 
de l’aire 

202210013002 4,00 20,00 0,00 20,00 44,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
P0826500A 

Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudi de la qualitat 
de l'aire a l'entorn 

de MAFRIGES 
202210022068 3,00 30,00 0,00 0,00 33,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
per hab. 

Puntuació 
per 

idoneïtat 

Puntuació 
per zona 

Puntuació 
per no 
estudis 
similars 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 
Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudi de la qualitat 
de l'aire amb la 

unitat mòbil a Santa 
Margarida i els 

Monjos 

202210009720 11,00 10,00 0,00 0,00 21,00 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F 

Estudis de la 
qualitat de 

l'aire 

Estudis de la 
qualitat de l'aire al 
municipi de Santa 

Maria d'Oló 
mitjançant unitats 
mòbils. Nivells de 
partícules, d'òxids 
de nitrogen, ozó i 

benzè 

202210023664 2,00 20,00 0,00 20,00 42,00 
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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.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de 
mesures per a l’eficiència energètica, l’estalvi i les energies renovables”, 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. 
2022/0005868).- 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 estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, per compliment de requisits i no tenir cost econòmic. 

c. 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. 

d. 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. 

 

Finalment, aquelles sol·licituds que per la seva tipologia (qualitat del cel nocturn i 
enllumenat públic) poden rebre el suport amb mitjans propis i que han obtingut la 
puntuació mínima, donat que no empren pressupost, també es consideren estimades. 
 

5. En data 19 d’abril 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: 
 
a. Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, d’acord amb 

la relació següent 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
d'Oristà 

P0815000E 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Instal·lació fotovoltaica en 
coberta a l'edifici del Centre 

Cívic d'Oristà 
202210013915 22/Y/326682 2.500,00 0,00 35,00 35,00  30,00 100,00 

Ajuntament 
de Castellolí 

P0806200B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu Xarxa 
calor de biomassa nucli 

urbà 
202210013882 22/Y/326683 4.500,00 0,00 35,00 35,00 30,00 100,00 

Ajuntament 
de Sant 
Mateu de 
Bages 

P0822900G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu Xarxa 
biomassa equipaments  

Valls de Torroella 
202210013384 22/Y/326684 4.500,00 0,00 35,00 30,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de 
Casserres 

P0804800A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte Executiu 
Fotovoltaica per 

autoconsum compartit amb 
ciutadania - Magatzem 
Brigada de Casserres 

202210011373 22/Y/326688 2.500,00 0,00 30,00 35,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de Sant 
Quirze de 
Besora 

P0823700J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Instal·lació fotovoltaica en 
coberta a l'edifici de la 

residència municipal per a 
gent gran  

202210011388 22/Y/326685 2.500,00 0,00 30,00 35,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de 
Folgueroles 

P0808200J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum compartit a la 
Pista Poliesportiva 

202210008800 22/Y/326692 0,00 2.000,00 30,00 35,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de 
Folgueroles 

P0808200J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu District 
Heating Biomassa Zona 

Esportiva 
202210008797 22/Y/326694 4.500,00 0,00 30,00 35,00 30,00 95,00 

Ajuntament 
de Calonge 
de Segarra 

P0803600F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció del projecte 
executiu d'una planta 

fotovoltaica per autoconsum 
202210019763 22/Y/326658 2.500,00 0,00 35,00 25,00 30,00 90,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
d'Alpens 

P0800400D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum a la nau SATI 
202210015651 22/Y/326672 2.500,00 0,00 35,00 25,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Lluçà 

P0810800C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica a 

l'edifici de l'Estudi de Lluçà 
202210020363 22/Y/326656 2.500,00 0,00 35,00 25,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Vilanova 
de Sau 

P0830400H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a 
instal·lació fotovoltaica a la 

coberta de la pista 
poliesportiva municipal 

202210011725 22/Y/326687 0,00 2.500,00 35,00 30,00 25,00 90,00 

Ajuntament 
de Castellolí 

P0806200B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció projecte 
instal·lació fotovoltaica 
edifici la cooperativa 

202210006177 22/Y/326699 2.500,00 0,00 35,00 25,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Carme 

P0804700C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per la 
substitució de la caldera de 

l’escola i ajuntament 
202210021518 22/Y/326653 4.500,00 0,00 35,00 30,00 25,00 90,00 

Ajuntament 
de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte per millorar 
l'eficiència energètica de les 
calderes de l'escola i la llar 

d'infants 

202210013833 22/Y/326634 4.500,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Sant 
Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de caldera 
a l'Escola Lloriana 

202210022006 22/Y/326649 2.500,00 0,00 30,00 35,00 25,00 90,00 

Ajuntament 
dels 
Hostalets de 
Pierola 

P0816100B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció projecte FV per 
consum compartit a la 

piscina municipal  
202210021749 22/Y/326628 2.500,00 0,00 25,00 35,00 30,00 90,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de Sant 
Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de planta 
fotovoltaica per autoconsum 
compartit a l'escola Bellpuig 

202210015295 22/Y/326675 2.500,00 0,00 25,00 35,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Seva 

P0826900C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum compartit a la 
llar d'infants "El Bressol" 

202210017298 22/Y/326666 2.500,00 0,00 25,00 35,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Estudi d’eficiència 
energètica de l’enllumenat 

públic 
202210044828 22/Y/326618 4.879,00 3.252,00 25,00 35,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Sant 
Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu xarxa de 
calor biomassa per CEIP 

Torre Roja 
202210019462 22/Y/326632 4.500,00 0,00 25,00 35,00 30,00 90,00 

Ajuntament 
de Santa 
Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum compartit a la 
Sala Polivalent 

202210010384 22/Y/326689 2.500,00 0,00 35,00 35,00 15,00 85,00 

Ajuntament 
de Vallcebre 

P0829300C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de planta 
fotovoltaica per autoconsum 
en equipaments municipals 

Vallcebre 

202210017695 22/Y/326620 2.500,00 0,00 35,00 25,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
d'Orís 

P0814900G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables - Orís 

202210016645 22/Y/326671 0,00 2.000,00 35,00 20,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Perafita 

P0815900F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a una 
instal·lació fotovoltaica al 

pavelló poliesportiu de 
Perafita 

202210018298 22/Y/326667 2.500,00 0,00 35,00 35,00 15,00 85,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de Vilada 

P0830000F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Instal·lació d'una planta 
fotovoltaica a la Zona 
Esportiva de Vilada 

202210024816 22/Y/326640 2.000,00 0,00 35,00 25,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
de Sant Boi 
de Lluçanès 

P0820000H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum a l'Escola 
Aurora 

202210008757 22/Y/326693 2.500,00 0,00 35,00 25,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
de les 
Masies de 
Roda 

P0811500H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a una 
instal·lació d'autoconsum 

compartit a la Sala 
Polivalent 

202210021538 22/Y/326652 2.500,00 0,00 35,00 35,00 15,00 85,00 

Ajuntament 
d'Olost 

P0814800I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per 
instal·lació autoconsum 

fotovoltaic a l'Escola Terra 
Nostra 

202210008303 22/Y/326696 2.500,00 0,00 30,00 25,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Torrelavit 

P0828700E 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció mesures 
eficiència energètica 

plaques fotovoltaiques 
centre de gent gran 

202210015595 22/Y/326673 2.000,00 0,00 30,00 25,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Sant 
Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de caldera 
a l'Escola Lloriana 

202210023338 22/Y/326644 4.500,00 0,00 30,00 30,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

B. Projectes executius de 
calderes o xarxes de calor 

de biomassa: Progrés 
202210014880 22/Y/326676 4.500,00 0,00 30,00 30,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
de la 
Granada 

P0809300G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum compartit 

202210018986 22/Y/326663 2.500,00 0,00 30,00 30,00 25,00 85,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de Castellet 
i la Gornal 

P0805700B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projectes executius de 
plantes fotovoltaiques per 

autoconsum en edificis 
públics locals 

202210020999 22/Y/326623 2.500,00 0,00 30,00 25,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de les 
Masies de 
Voltregà 

P0811600F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu planta 
fotovoltaica per autoconsum 

cobertes edificis zona 
esportiva Despujol 

202210019744 22/Y/326657 2.500,00 0,00 25,00 35,00 25,00 85,00 

Ajuntament 
de Roda de 
Ter 

P0818200H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a 
instal·lació fotovoltaica a la 
coberta del Casal d'avis-

Porxada 

202210017858 22/Y/326626 2.500,00 0,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Taradell 

P0827800D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu caldera 
biomassa a l'Escola 

Pinediques (Primària) 
202210003066 22/Y/326701 4.500,00 0,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Taradell 

P0827800D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum compartit a 
l'Escola Pinediques (INF) 

202210003064 22/Y/326702 2.500,00 0,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de 
Vacarisses 

P0829100G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per 
instal·lació de plaques FV a 

l’escola font de l’orpina 
202210009608 22/Y/326637 0,00 2.000,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Centelles 

P0806600C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte sistema 
climatització zona esportiva 

202210022388 22/Y/326631 0,00 4.500,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Viladeca-
valls 

P0830100D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu biomassa 
ZEMNU 

202210019266 22/Y/326661 4.500,00 0,00 20,00 35,00 30,00 85,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de Viladeca-
valls 

P0830100D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de plantes 
fotovoltaiques per 

autoconsum en edificis 
públics: Escola Rosella 

202210019255 22/Y/326660 2.000,00 0,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Tona 

P0828300D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per 
instal·lar una fotovoltaica 
autoconsum compartit a 

l'edifici de la Llar d'Infant Pa 
amb Xocolata 

202210014848 22/Y/326679 2.500,00 0,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Sant 
Fruitós de 
Bages 

P0821200C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte de millora 
energètica de l'enllumenat 
en VSAP i pla de reposició 

de suports i quadres 

202210024127 22/Y/326646 5.895,00 3.939,00 20,00 35,00 30,00 85,00 

Ajuntament 
de Rellinars 

P0817800F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte plaques 
fotovoltaiques edifici escola 

(Línia C) 
202210013635 22/Y/326624 2.500,00 0,00 35,00 35,00 10,00 80,00 

Ajuntament 
de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Xarxa de calor de biomassa 
Hemalosa 

202210015268 22/Y/326677 4.500,00 0,00 30,00 20,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
del Bruc 

P0802500I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu 
instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum edifici públic 

202210005534 22/Y/326697 2.500,00 0,00 30,00 20,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
de Sant 
Esteve de 
Palautor-
dera 

P0820600E 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

202210007359 22/Y/326695 2.500,00 0,00 25,00 25,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
de Calaf 

P0803100G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per una 
instal·lació fotovoltaica a la 

Casa Joan Gimferrer 
(centre de dia) de Calaf 

202210021244 22/Y/326654 2.500,00 0,00 25,00 25,00 30,00 80,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de Puig-reig 

P0817400E 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte Instal·lació Caldera 
de Biomassa Al Teatre 
Esplai de l'Ametlla de 

Merola 

202210018550 22/Y/326665 4.500,00 0,00 25,00 30,00 25,00 80,00 

Ajuntament 
de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables. ENLLUMENAT 

202210045145 22/Y/326616 3,849,00 2.566,00 20,00 30,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
de Tona 

P0828300D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Estudi de l'eficiència 
energètica de l'Ajuntament i 

propostes de millora 
202210014840 22/Y/326678 3.630,00 0,00 20,00 30,00 30,00 80,00 

Ajuntament 
de Sant 
Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum a 
l'Ajuntament 

202210010070 22/Y/326635 2.500,00 0,00 35,00 25,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de Sant 
Martí 
d'Albars 

P0822300J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum compartit al 
Local Social de La Blava 

202210006426 22/Y/326700 2.500,00 0,00 35,00 25,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de Malla 

P0811000I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum col·lectiu a la 
coberta de l'Ajuntament de 

Malla 

202210014810 22/Y/326681 2.500,00 0,00 35,00 25,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de Saldes 

P0818900C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Construcció d’una planta 
fotovoltaica en terreny 

municipal 
202210024610 22/Y/326642 2.500,00 0,00 35,00 30,00 10,00 75,00 

Ajuntament 
de Rupit i 
Pruit 

P0818500A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu: canvi de 
calderes de gas-oil per 
biomassa a Rupit i Pruit 

202210015357 22/Y/326674 0,00 4.500,00 35,00 30,00 10,00 75,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de 
Tavèrnoles 

P0827500J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per a 
instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum al dipòsit 
d'aigua "Les Punxes" 

202210009480 22/Y/326636 2.500,00 0,00 35,00 25,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de 
Puigdàlber 

P0817300G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Plaques fotovoltaiques 
edifici de l'ajuntament 

202210024190 22/Y/326643 2.000,00 0,00 35,00 25,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de Rellinars 

P0817800F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte caldera de 
biomassa edifici escola 

(línia B) 
202210024764 22/Y/326625 4.500,00 0,00 35,00 30,00 10,00 75,00 

Ajuntament 
de Gualba 

P0809600J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures per a 
l’eficiència energètica, 
l’estalvi i les energies 

renovables 

202210014867 22/Y/326622 3.030,00 2.020,00 30,00 30,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de Sant 
Quirze de 
Besora 

P0823700J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Estudi del cost i la viabilitat 
d'instal·lar aerotèrmia per a 

la climatització de 
l'Ajuntament 

202210011388 22/Y/326685 3.630,00 0,00 30,00 30,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de 
Castellgalí 

P0806000F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Desenvolupament d'una 
comunitat de producció 

d'energia verda al municipi 
de Castellgalí 

202210017243 22/Y/326670 2.500,00 0,00 30,00 35,00 10,00 75,00 

Ajuntament 
de 
Vallroma-
nes 

P0829700D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció Projecte plaques 
solars 

202210022435 22/Y/326647 2.500,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 

Ajuntament 
de Gurb 

P0809900D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de planta 
fotovoltaica per autoconsum 

a l'escola de Gurb 
202210010868 22/Y/326690 2.500,00 0,00 25,00 35,00 15,00 75,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de Sant 
Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu plantes 
fotovoltaiques de l'escola 

Voltregà 
202210004417 22/Y/326639 2.500,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 

Ajuntament 
de Sant 
Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte instal·lació 
fotovoltaica per donar servei 

a diferents equipaments. 
202210019053 22/Y/326659 2.000,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció de projecte 
executiu per la ISF 

compartit a la coberta del 
centre cívic del municipi 

202210020667 22/Y/326655 2.500,00 0,00 25,00 25,00 25,00 75,00 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de la 
caldera de biomassa de 

l’edifici el ganxo 
202210015634 22/Y/326629 4.500,00 0,00 25,00 20,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Dosrius 

P0807400G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures per a 
la eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

202210024608 22/Y/326621 2.500,00 0,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Moià 

P0813700B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte instal·lació plaques 
solars fotovoltaiques a les 
instal·lacions de l'EDAR de 

Moià 

202210021741 22/Y/326651 2.000,00 0,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Gelida 

P0809000C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu de caldera 
de biomassa pel pavelló 

esportiu de Gelida 
202210017076 22/Y/326669 4.500,00 0,00 20,00 30,00 25,00 75,00 

Ajuntament 
de Polinyà 

P0816600A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Instal·lació d'energia 
fotovoltaica a l'equipament 
municipal de Can Gavarra. 

202210011811 22/Y/326638 2.000,00 0,00 20,00 25,00 30,00 75,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de Tiana 

P0828200F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu 
instal·lació plaques 

fotovoltaiques a la biblioteca 
i Can Riera 

202210017847 22/Y/326630 2.500,00 0,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu ampliació 
instal·lació solar fotovoltaica 

edifici Can Robinat 
202210018908 22/Y/326664 2.000,00 0,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció projecte executiu 
per a fotovoltaica a l’edifici 

de serveis socials  
202210011134 22/Y/326691 2.500,00 0,00 20,00 25,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Santa 
Margarida 
de Montbui 

P0825000C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Estudi per la millora de 
l'eficiència i estalvi energètic 

a l'escola Garcia Lorca 
202210022106 22/Y/326648 3.630,00 0,00 30,00 30,00 15,00 75,00 

Ajuntament 
de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu per 
fotovoltaica d’autoconsum 

compartit a l’institut 
202210021855 22/Y/326650 2.500,00 0,00 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte d'instal·lació de 
caldera de biomassa a 

l'Anella Esportiva 
202210044784 22/Y/326619 4.500,00 0,00 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Instal·lació d'energies 
renovables a l'Anell Esportiu 

d'Abrera 
202210019012 22/Y/326627 2.500,00 0,00 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de la 
Llagosta 

P0810400B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Redacció projecte executiu 
Planta Solar Fotovoltaica 

Pavelló Poliesportiu Antonio 
Garcia Robledo i Centre 

Cultural  

202210017046 22/Y/326668 2.500,00 0,00 10,00 35,00 30,00 75,00 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua-
ció total 

Ajuntament 
de Torelló 

P0828500I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

202210024574 22/Y/326641 0,00 2.000,00 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Vallirana 

P0829600F 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

202210023218 22/Y/326645 0,00 2.000,00 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, 
l'estalvi i les energies 

renovables 

Projecte executiu d'una 
caldera de biomassa per al 
pavelló municipal i escola 

Picots 

202210014689 22/Y/326680 4.500,00 0,00 10,00 35,00 30,00 75,00 
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b. Sol·licituds estimades per compliment de requisits i no tenir cost econòmic, d’acord amb la relació següent: 

 

Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
2022 

Import 
2023 

Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntua
ció total 

Ajuntament 
de 
Tagamanent 

P0827600H 

Promoció de mesures per 
a l'eficiència energètica, 

l'estalvi i les energies 
renovables 

Actualització d'inventari i 
estudi d'eficiència 

energètica de l'enllumenat 
públic de Tagamanent 

202210011447 22/Y/326686 
Recursos 

propis 
Recursos 

propis 
35,00 30,00 25,00 90,00 

Ajuntament 
de Gallifa 

P0808600A 

Promoció de mesures per 
a l'eficiència energètica, 

l'estalvi i les energies 
renovables 

Estudi de l'enllumenat 
públic - Gallifa 

202210006593 22/Y/326698 
Recursos 

propis 
Recursos 

propis 
35,00 30,00 15,00 80,00 

Ajuntament 
de la Nou 
de 
Berguedà 

P0814100D 

Promoció de mesures per 
a l'eficiència energètica, 

l'estalvi i les energies 
renovables 

Moltes estrelles i menys 
lluminàries 

202210022931 22/Y/326662 
Recursos 

propis 
Recursos 

propis 
35,00 20,00 15,00 70,00 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 
Martorelles 

P0825600J 

Promoció de mesures per 
a l'eficiència energètica, 

l'estalvi i les energies 
renovables 

Estudi eficiència 
energètica enllumenat 

202210045138 22/Y/326617 
Recursos 

propis 
Recursos 

propis 
35,00 30,00 0,00 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: 
 

a. Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos, d’acord 
amb la relació següent: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
de 

Cardedeu 
P0804500G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projecte executiu d'instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a 

l'Escola LES AIGÜES 
202210010573 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
de Sant 

Just 
Desvern 

P0821900H 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum compartit a Les 
Escoles 

202210016176 10,00 35,00 30,00 75,00 

Ajuntament 
del Brull 

P0802600G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Plaques al Dipòsit 202210017105 35,00 10,00 25,00 70,00 

Ajuntament 
de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projectes executius de plantes 
fotovoltaiques per autoconsum 

edificis Ajuntament i Centre 
Cívic Vicenç Català 

202210014135 35,00 20,00 15,00 70,00 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 

Sesgarrigues 

P0820500G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Estudi per la millora de 
l'eficiència i l'estalvi energètic 
de l'equipament municipal la 

Gruta 

202210020121 30,00 10,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
de Santa 
Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu per una 
instal·lació d'autoconsum 
compartit a l'Escola Roure 

Gros 

202210021190 30,00 25,00 15,00 70,00 

Ajuntament 
de l'Esquirol 

P0825400E 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte instal·lació plaques 
fotovoltaiques a l'edifici 

Sescorts 
202210023821 30,00 10,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
de Castellet 
i la Gornal 

P0805700B 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Estudis per la millora de 
l'eficiència i l'estalvi energètic 

202210044858 30,00 10,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
de 

Capellades 
P0804300B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projecte executiu de plantes 
fotovoltaiques en edificis 

públics locals 
202210020357 20,00 25,00 25,00 70,00 

Ajuntament 
de 

Montmeló 
P0813400I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projectes executius de planta 
fotovoltaica per Escola i Pista 

Pau Casals 
202210014048 20,00 25,00 25,00 70,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte d'instal·lació 
fotovoltaica a l'equipament 

municipal del carrer Girona, 2 
202210022308 10,00 30,00 30,00 70,00 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte autoconsum EDAR 
Tona 

202210019612 5,00 35,00 30,00 70,00 

Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

P5800007F 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu instal·lació 
FV als edificis Ègara i La Mola 
de la seu del Consell Comarcal 

202210018640 5,00 35,00 30,00 70,00 

Ajuntament 
de Santa Fe 

del 
Penedès 

P0824900E 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte instal·lació fotovoltaica 
edifici Ajuntament 

202210015466 35,00 20,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
de Borredà 

P0802400B 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu plaques 
fotovoltaiques d’autoconsum 

en dipòsit xarxa aigua 
202210013430 35,00 20,00 10,00 65,00 

Ajuntament 
de Gualba 

P0809600J 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 
202210015316 30,00 20,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
de 

Calldetenes 
P0822400H 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projecte executiu per a una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum a la Llar d'infants 
"l'Esquitx" 

202210021713 25,00 25,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
de Prats de 

Lluçanès 
P0817000C 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projecte executiu autoconsum 
fotovoltaic al centre de dia 

202210019613 25,00 25,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
de Cànoves 
i Samalús 

P0804100F 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu d'instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a 

l'escola l'ESTELADA 
202210023518 25,00 25,00 15,00 65,00 

Ajuntament 
de Santa 
Margarida 
de Montbui 

P0825000C 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu de planta 
fotovoltaica d'autoconsum a 

l'escola Antoni Gaudí 
202210022086 10,00 25,00 30,00 65,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
de Sant 
Joan de 

Vilatorrada 

P0822500E 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Fotovoltaica Escola Ametllers 202210015424 10,00 25,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Berga 

P0802200F 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Estudi per la millora de 
l'eficiència i l'estalvi energètic 

de l'edifici de l'Ajuntament 
202210023163 10,00 30,00 25,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant 
Celoni 

P0820100F 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu per a la 
instal·lació de plaques 

Fotovoltaiques a Sax Sala 
202210020223 10,00 25,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Parets 
del Vallès 

P0815800H 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Redacció projecte tècnic 
fotovoltaica piscina municipal 

202210012953 10,00 25,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Instal·lació fotovoltaica al 
Centre de Futbol Municipal per 

a autoconsum col·lectiu 
202210010531 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant 

Andreu de 
la Barca 

P0819500J 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Planta fotovoltaica per a la sala 
de gimnàsticaoltaica per la sala 

de gimnàstica 
202210022321 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Instal·lació biomassa per la 
creació de comunitat 

energètica 
202210008394 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Instal·lació fotovoltaica per a la 
creació de comunitat 

energètica 
202210002857 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant 
Pere de 
Ribes 

P0823100C 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Xarxa de calor de biomassa els 
Costarets 

202210020538 0,00 35,00 30,00 65,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
de 

Vilafranca 
del 

Penedès 

P0830600C 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Instal·lació fotovoltaica amb 
autoconsum compartit 

202210013983 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Actualització inventari i estudi 
d’eficiència energètica de 

l’enllumenat públic d’Igualada 
202210015425 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Sant 
Feliu de 

Llobregat 

P0821000G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Redacció projecte executiu 
Fotovoltaic Centre Serveis El 

Pla 
202210018926 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Manresa 

P0811200E 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu per a la 
instal·lació d'una planta 

fotovoltaica al Magatzem de 
Manteniment 

202210010032 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Rubí 

P0818300F 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Estudi per la millora energètica 
de l’equipament APEUS 

202210020428 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Instal.lació FVautoconsum 
equipament municipal amb 

carregador de vehicles 
mobilitat compartida 

202210020872 0,00 35,00 30,00 65,00 

Ajuntament 
de Tavertet 

P0828000J 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu de 
fotovoltaica a l'edifici de 
l'Ajuntament de Tavertet 

202210023630 35,00 25,00 0,00 60,00 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 
Besora 

P0825300G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu per a una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum a la coberta de 
l'Ajuntament 

202210016465 35,00 25,00 0,00 65,00 

Ajuntament 
de 

Montesquiu 
P0813000G 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projecte executiu per a una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum col·lectiu a 
l'Escola El Rocal 

202210011974 30,00 20,00 10,00 60,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
de Sant 

Martí 
Sarroca 

P0822700A 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte fotovoltaica en pavelló 
municipal 

202210022378 25,00 25,00 10,00 60,00 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Estudi d'eficiència energètica 
de la casa consistorial 

202210020659 25,00 10,00 25,00 60,00 

Ajuntament 
de la Torre 

de 
Claramunt 

P0828600G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Redacció projecte instal·lació 
plaques solars en teulada CEIP 

la torre i pavelló poliesportiu 
202210024486 25,00 20,00 15,00 60,00 

Ajuntament 
de Sant Pol 

de Mar 
P0823500D 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables de 
Sant Pol de Mar 

202210017753 20,00 10,00 30,00 60,00 

Ajuntament 
de Dosrius 

P0807400G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 
202210045226 20,00 10,00 30,00 60,00 

Ajuntament 
de Premià 

de Dalt 
P0823000E 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projecte planta fotovoltaica 
pavelló poliesportiu 

202210014310 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament 
de Palau-

solità i 
Plegamans 

P0815500D 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu per la 
instal·lació de plaques 

fotovoltaiques per autoconsum 
a l'Escola Palau 

202210016856 10,00 25,00 25,00 60,00 

Ajuntament 
de 

Montornès 
del Vallès 

P0813500F 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Instal·lació fotovoltaica a les 
grades del camp de futbol 

202210015052 10,00 25,00 25,00 60,00 

Mancomunit
at Penedès 

- Garraf 
P0800008E 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables de la 

Mancomunitat Penedès-Garraf. 

202210020749 5,00 25,00 30,00 60,00 
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b. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, per no assolir la puntuació mínima establerta de 60 
punts, d’acord amb la relació següent: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Martorelles 

P0825600J 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Estudi eficiència energètica 
enllumenat i projecte plaques 

fotovoltaiques Pavelló 
municipal 

202210021452 35,00 20,00 0,00 55,00 

Entitat 
Municipal 

Descentralit
zada de 

Sant Miquel 
de Balenyà 

P0800314G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica 

d'autoconsum compartit a 
l'Escola Les Basseroles 

202210022228 15,00 25,00 15,00 55,00 

Ajuntament 
de 

Capellades 
P0804300B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Estudi per a la millora i estalvi 
energètic equipaments públics 

(teatre) 
202210020347 20,00 10,00 25,00 55,00 

Ajuntament 
de Bigues i 
Riells del 

Fai 

P0802300D 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l'edifici el Turó 

i formació de comunitat 
energètica  

202210018286 20,00 25,00 10,00 55,00 

Ajuntament 
de Manlleu 

P0811100G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu d'una planta 
fotovoltaica per autoconsum 

als vestidors de la piscina 
municipal 

202210017649 0,00 25,00 30,00 55,00 

Ajuntament 
de Vilassar 

de Mar 
P0821700B 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projectes executius de plantes 
fotovoltaiques per autoconsum 

en edificis públics locals 
202210017608 0,00 25,00 30,00 55,00 

Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu instal·lació 
fotovoltaica per autoconsum 

compartit a l'edifici de la 
brigada municipal 

202210019413 0,00 25,00 30,00 55,00 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projectes plaques 
fotovoltaiques per autoconsum 

a l’edifici Adoberia bella 
202210015434 0,00 25,00 30,00 55,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Consorci 
per a la 

Gestió de 
Residus 
Urbans 
d'Osona 

P0800049I 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu per a una 
instal·lació fotovoltaica al 

dipòsit controlat d'Orís 
202210014358 5,00 35,00 15,00 55,00 

Ajuntament 
de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Projecte executiu planta 
fotovoltaica per autoconsum a 
la coberta del Mercat Municipal 

de Mollet 

202210018877 0,00 25,00 30,00 55,00 

Ajuntament 
de Cornellà 

de 
Llobregat 

P0807200A 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Sol·licitud de la redacció del 
projecte executiu d’una planta 

fotovoltaica per autoconsum en 
l'escola Ignasi Iglesias 

202210013873 0,00 25,00 30,00 55,00 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Plaques fotovoltaiques als 
edificis municipals d'Olvan 

202210024618 35,00 15,00 0,00 50,00 

Ajuntament 
de Sant 
Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Estudi per a la millora de 
l’eficiència i l’estalvi energètic 

en el pavelló 
202210024641 30,00 10,00 10,00 50,00 

Ajuntament 
de Gurb 

P0809900D 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Estudi de cost/viabilitat i font 
d'energia del sistema 

climatització del pavelló i 
vestidors camp futbol 

202210012607 25,00 10,00 15,00 50,00 

Ajuntament 
de Sant 
Joan de 

Vilatorrada 

P0822500E 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Fotovoltaica Gallifa  202210015430 10,00 10,00 30,00 50,00 

Ajuntament 
de 

Castellnou 
de Bages 

P0806100D 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Millora de l'eficiència 
energètica del Centre Cívic 

202210024145 30,00 0,00 15,00 45,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Població 
Potencial 
impacte 

Treball 
Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
de la 

Garriga 
P0808700I 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i 

les energies renovables 

Projecte executiu per a la 
instal·lació de fotovoltaica per 
autoconsum al pavelló de Can 

Violí 

202210016046 10,00 20,00 10,00 40,00 

Ajuntament 
del Masnou 

P0811700D 
Promoció de mesures per a 

l'eficiència energètica, l'estalvi i 
les energies renovables 

Redacció d'estudis per la 
millora de l'eficiència i estalvi 
energètic de l'Edifici Centre  

202210016296 0,00 30,00 0,00 30,00 
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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’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de la infraestructura verda/blava urbana” 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. 2022/0006855).- 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 19 d’abril 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 per la secretària 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 
Import 
2022  

Import 
2023 

Import 
estimat 

Grau de 
qualitat 
tècnica 

Pobla
ció 

Incorp. 
de SbN 

Particip.
Cercle 
Verd 
Urbà 

Punt. 
Total 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

P0803900J 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Projecte 
naturalització 
passeig marítim 
Canet de Mar 

202210015135 22/Y/326827 10.500,00 4.500,00 15.000,00 70,00 9,00 3,00 5,00 87,00 

Ajuntament 
de la Garriga 

P0808700I 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Estudi risc 
d'arbrat 

202210015699 22/Y/326834   1.500,00 65,00 9,00  5,00 79,00 

Ajuntament 
de Sant Joan 
de 
Vilatorrada 

P0822500E 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Pla de gestió 
integral del 
plagues 

202210015438 22/Y/326829   3.000,00 65,00 9,00 2,00  76,00 

Ajuntament 
de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Creació de 
microhàbitats i 
refugis de 
biodiversitat a 
Mollet del Vallès 

202210018916 22/Y/326835 8.050,00 3.450,00 11.500,00 65,00 3,00 3,00 5,00 76,00 

Ajuntament 
de Sant 
Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

PLA DE PODA 
DE L'ARBRAT 
VIÀRI 
MUNICIPAL DE 
SANT VICENÇ 
DE MONTALT 

202210015566 22/Y/326831   2.000,00 65,00 9,00   74,00 

Ajuntament 
de 
Castellterçol 

P0806300J 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Estudi del risc 
de l'arbrat del 
bosquet de can 
Sedó i del 
recinte de 
l'escola Ramona 
Calvet. 

202210007810 22/Y/326833   4.000,00 60,00 12,00   72,00 

Ajuntament 
de Parets del 
Vallès 

P0815800H 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Estudi d'eines 
de millora de la 
biodiversitat a 
l'entorn natural 
de Parets 
(connector de 
Can Serra) 

202210014958 22/Y/326828   6.000,00 60,00 9,00 3,00  72,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Import 
2022  

Import 
2023 

Import 
estimat 

Grau de 
qualitat 
tècnica 

Pobla
ció 

Incorp. 
de SbN 

Particip.
Cercle 
Verd 
Urbà 

Punt. 
Total 

Ajuntament 
de Premià 
de Dalt 

P0823000E 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

GESTIÓ 
INTEGRAL DE 
PLAGUES 

202210018815 22/Y/326826   3.000,00 60,00 9,00 2,00  71,00 

Ajuntament 
de 
Talamanca 

P0827700F 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

INVENTARI I 
PLA DE PODA 
DEL NUCLI 
URBÀ DE 
TALAMANCA 

202210014794 22/Y/326832   1.000,00 55,00 15,00   70,00 

Ajuntament 
de Rubí 

P0818300F 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Estudi de 
biodiversitat, 
connectivitat i 
naturalització de 
la riera de Rubí 

202210020259 22/Y/326830 7.000,00 3.000,00 10.000,00 60,00 3,00 2,00 5,00 70,00 

Ajuntament 
de Berga 

P0802200F 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Inventari i pla de 
poda de l'arbrat 
viari de Berga 

202210023172 22/Y/326836   6.000,00 60,00 9,00   69,00 

Ajuntament 
de Vic 

P0829900J 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava urbana 

Avaluació del 
risc d'arbrat 

202210023085 22/Y/326825   12.000,00 55,00 6,00  5,00 66,00 
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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 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Treball 

en 
xarxa 

Iniciatives 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Connector natural i 
paisatgístic Camí 
de Valldeix 

202210020800 55,00 3,00 2,00 5,00 65,00 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Creació de 
microhàbitats i 
refugis de 
biodiversitat 

202210009435 45,00 9,00 2,00 5,00 61,00 

Entitat 
Municipal 
Descentralitza
da de 
Valldoreix 

P0800003F 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Inventari i projecte 
SIG del verd urbà 
de Valldoreix: 
arbrat viari i zones 
verdes 

202210017507 50,00 9,00   59,00 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Inventari i pla de 
poda de Sant 
Ildefons, Almeda, 
Centre-Riera 

202210017176 55,00 3,00   58,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Pla de poda i 
actualització de 
l'arbrat viàri de 
Sant Cugat 
Sesgarrigues 

202210020520 45,00 12,00   57,00 

Consell 
Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

FOMENT DE 
L'AGRICULTURA 
DE MUNTANYA A 
LES MUNTANYES 
DEL BAIX 

202210018533 50,00 6,00 1,00  57,00 

Ajuntament de 
la Llagosta 

P0810400B 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Horts urbans 202210019764 45,00 9,00 1,00  55,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Treball 

en 
xarxa 

Iniciatives 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana. 

202210018721 45,00 9,00   54,00 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Valoració del risc 
de l'arbrat de Sant 
Boi de Llobregat 

202210017544 45,00 3,00  5,00 53,00 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Propostes per a la 
millora de la 
biodiversitat a 
Vilafranca del 
Penedès 

202210013975 40,00 6,00 2,00 5,00 53,00 

Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Ampliació dels 
aiguamolls del 
Molí Vermell per 
millorar la 
biodiversitat 
d'aquest espai 

202210019379 45,00 6,00 2,00  53,00 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi de la 
biodiversitat del 
municipi de Sant 
Adrià de Besòs 

202210015537 45,00 6,00 2,00  53,00 

Ajuntament 
del Masnou 

P0811700D 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Naturalització de 
la platja  

202210015763 40,00 6,00 2,00 5,00 53,00 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi possibilitats 
creació 
microhàbitats en 
entorns urbans 

202210024171 40,00 6,00 2,00 5,00 53,00 
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en 
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Ajuntament de 
Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Confecció d'un 
inventari del verd 
urbà i un pla de 
poda a Sant 
Llorenç Savall 

202210014102 40,00 12,00   52,00 

Ajuntament de 
Santa 
Eugènia de 
Berga 

P0824600A 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

202210022961 40,00 12,00   52,00 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi de la 
naturalitat 
(hàbitats, 
corredors, 
connectivitat, 
permeabilitat, etc) 
de Vacarisses 

202210011180 40,00 9,00 2,00  51,00 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Inventari d'arbrat i 
Pla de poda 

202210013551 35,00 15,00   50,00 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi de la fauna 
ornitològica i 
creació de refugis 
de biodiversitat a 
Castelldefels 

202210015768 40,00 3,00 2,00 5,00 50,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat 
del Vallès 

P0820400J 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Línia 2. Estudis de 
biodiversitat 

202210014454 40,00 3,00 2,00 5,00 50,00 

Ajuntament de 
Cabrera de 
Mar 

P0802900A 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Pla de poda 
arbòria municipal 

202210009500 38,00 12,00   50,00 
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Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Treball 

en 
xarxa 

Iniciatives 
Puntuació 

Total 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Inventari i pla de 
poda de l'arbrat 
viari de Sant 
Quirze del Vallès 

202210018336 35,00 6,00  5,00 46,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Gestió Integral de 
plagues 

202210023457 35,00 3,00 2,00 5,00 45,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Inventari i pla de 
poda de 
l’Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló. 

202210023669 33,00 12,00   45,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Inventari i estudi 
pla de poda a tot 
el municipi 

202210012993 33,00 12,00   45,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Santa Maria 
de 
Palautordera 

P0825900D 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Avaluació de risc 
de l'arbrat viari 

202210011422 35,00 9,00   44,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Seguiment i 
foment de la 
biodiversitat 
urbana 

202210021056 30,00 12,00 2,00  44,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Vila ba 
Sasserra 

P0830700A 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Adequació d'horts i 
foment agricultura 
sostenible 

202210014117 25,00 15,00 1,00  41,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 
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Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi risc d'arbrat 
viari 

202210014799 30,00 9,00   39,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Consell 
Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

POTENCIACIÓ I 
CONSERVACIÓ 
DE LA 
BIODIVERSITAT 
URBANA DEL 
GARRAF 

202210019087 30,00 6,00 2,00  38,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

ESTUDI DEL REC 
JARDINS VALLS 
DE TORROELLA 

202210009994 20,00 15,00   35,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

22144 202210011121 25,00 9,00   34,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament 
d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Pla de Control del 
risc de l'arbrat de 
la Riera d'Arenys 
de Mar 

202210020838 25,00 9,00   34,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
de Besora 

P0823700J 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Projecte 
d'adequació 
d'horts socials a 
Can Trinxet 

202210011651 20,00 12,00 1,00  33,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Gestió sostenible 
de la 
infraestructura 
verda urbana 

202210010523 25,00 6,00 2,00  33,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 
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Consell 
Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Reservoris de 
biodiversitat i 
refugis climàtics 
naturals al 
Maresme 

202210018230 20,00 9,00 2,00  31,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Figaró-
Montmany 

P0813300A 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi de la 
biodiversitat a 
Figaró-Montmany 

202210013188 15,00 12,00 2,00  29,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Sant Antoni 
de Vilamajor 

P0819700F 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Avaluació del risc 
d'arbrat 

202210013275 15,00 9,00   24,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Sant Joan 
Despí 

P0821600D 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi del risc de 
caiguda de l'arbrat, 
a Sant Joan 
Despí. 

202210023348 15,00 6,00   21,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Projecte 
d'integració, 
naturalització i 
connectivitat del 
pantà de Can 
Vinyals 

202210021965 10,00 9,00 2,00  21,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Badia del 
Vallès 

P0831200A 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Gestió integral de 
plagues en jardins 
comunitaris, parcs 
i jardins municipals  

202210018301 10,00 9,00   19,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Teià 

P0828100H 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi de reg dels 
espais públics del 
municipi de Teià 

202210022294 10,00 9,00   19,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Treball 

en 
xarxa 

Iniciatives 
Puntuació 

Total 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Estudi i inventari 
dels sistemes de 
regs del verd urbà 
municipal i com 
optimitzar-los 

202210023473 5,00 9,00   14,00 

No assoleix la 
puntuació 
mínima 
requerida (50 
punts) 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 

Gestió 
sosten ble de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Gestió i maneig 
del verd. Plans de 
Poda 

202210024544      
No correspon al 
recurs 
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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 Vilada 

P0830000F 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Inventari i 
plans de poda 
de l'arbrat de 
Vilada 

202210024328 
Desistida 
tàcitament 

Ajuntament 
de 
Montornès 
del Vallès 

P0813500F 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

INVENTARI 
DELS 
ARBRES I 
ARBUSTOS 
DELS PARCS 
I JARDINS DE 
MONTORNÈS 
DEL VALLÈS 

202210015060 
Desistiment 
explícit de 
l'ens 

Ajuntament 
de Santa 
Margarida 
de Montbui 

P0825000C 

Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

ASSEGURA-
MENT DE 
CABAL AL 
"REC DEL 
COMÚ" A 
SANTA 
MARGARIDA 
DE MONTBUI 

202210023540 
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’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió sostenible 
de l’abastament d’aigua”, 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. 2022/0006856).- 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 
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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’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: 
 

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 
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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 
estimat 

Punts 
qualitat 
tècnica 

Punts 
població 

Punts 
participació 
CCI d’aigua 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
d'Abrera 
 

P0800100J 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudi de l'estructura 
tarifària i propostes de 

millora 
 

202210011450 
 

22/Y/326859 
 

5.000,00 
 

55,28 
 

12,00 
 

0,00 
 

67,28 
 

Ajuntament 
d'Arenys de 
Mar 
 

P0800600I 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Recuperació de pous en 
desús per aigua potable 

d’Arenys de Mar 
 

202210023561 
 

22/Y/326857 
 

7.500,00 
 

55,65 
 

12,00 
 

0,00 
 

67,65 
 

Ajuntament 
de Canet de 
Mar 
 

P0803900J 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

Estudi tècnic per avaluació 
del model de gestió del 

servei d'abastament 
d'aigua a Canet de Mar 

202210022092 
 

22/Y/326856 
 

5.000,00 
 

46,60 
 

12,00 
 

10,00 
 

68,60 
 

Ajuntament 
de 
Casserres 
 

P0804800A 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 
Contracte concessió aigua 

202210017923 
 

22/Y/326854 
 

5.000,00 
 

52,85 
 

20,00 
 

0,00 
 

72,85 
 

Ajuntament 
de Castellcir 
 

P0805400I 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

202210024418 
 

22/Y/326853 
 

7.300,00 
 

48,36 
 

20,00 
 

0,00 
 

68,36 
 

Ajuntament 
d'Esparre-
guera 
 

P0807500D 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudis de l'estructura 
tarifària i propostes de 

millora 
 

202210017473 
 

22/Y/326858 
 

5.000,00 
 

48,74 
 

8,00 
 

10,00 
 

66,74 
 

Ajuntament 
de Gallifa 
 

P0808600A 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudi hidrogeològic de 
Gallifa 

 

202210003712 
 

22/Y/326849 
 

7.300,00 
 

50,00 
 

20,00 
 

0,00 
 

70,00 
 

Ajuntament 
de Lluçà 
 

P0810800C 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Auditoria contracte servei 
abastament aigua potable 

 

202210022349 
 

22/Y/326848 
 

5.000,00 
 

63,92 
 

20,00 
 

0,00 
 

83,92 
 

Ajuntament 
de Rubí 
 

P0818300F 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Recuperació i aprofitament 
del pou del c/Mallorca. 

 

202210020457 
 

22/Y/326851 
 

7.100,00 
 

50,04 
 

4,00 
 

10,00 
 

64,04 
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Ens NIF Recurs Actuació  Núm. PMT  Codi XGL  
Import 
estimat 

Punts 
qualitat 
tècnica 

Punts 
població 

Punts 
participació 
CCI d’aigua 

Puntuació 
total 

Ajuntament 
de Sant 
Feliu de 
Codines 
 

P0820900I 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudi hidrogeològic 
captacions d'aigua potable 
al municipi de Sant Feliu 

de Codines 
 

202210014659 
 

22/Y/326852 
 

7.300,00 
 

50,36 
 

16,00 
 

0,00 
 

66,36 
 

Ajuntament 
de Sant 
Pere de 
Riudebitlles 
 

P0823200A 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudi per a la 
implementació de nova 

captació d'aigua 
 

202210024063 
 

22/Y/326855 
 

7.300,00 
 

50,91 
 

20,00 
 

 
0,00 

 
 

70,91 
 

Ajuntament 
de Sant 
Quirze del 
Vallès 
 

P0823800H 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Redacció del pla 
d’emergència en situació 
de sequera a Sant Quirze 

del Vallès 
 

202210018346 
 

22/Y/326850 
 

6.200,00 
 

55,01 
 

8,00 
 

0,00 
 

63,01 
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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 60 punts i per reiteració 
en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Punts 

qualitat 
tècnica 

Punts 
població 

Punts 
participació 
CCI d’aigua 

Puntuació 
total 

 
Requisit incomplert 

Ajuntament 
de Balsareny 

 

P0801800D 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Ajuda per a la redacció de 
plecs tècnics 

 

202210024384 
 

37,08 
 

20,00 
 

0,00 
 

57,08 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament 
de Calonge 
de Segarra 

 

P0803600F 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Suport a la redacció de 
les PPTP dels serveis 
d'abastament d'aigua 

 

202210019834 
 

31,00 
 

20,00 
 

0,00 
 

51,00 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament 
de Carme 

 

P0804700C 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Gestió sostenible de 
l’abastament d’aigua 

potable de Carme 
 

202210024781 
 

24,43 
 

20,00 
 

0,00 
 

44,43 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament 
de Corbera 

de Llobregat 
 

P0807100C 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Gestió sostenible 
d'abastament d'aigua 

 

202210024732 
 

- - - - 

Reiteració en el suport tècnic 
del mateix recurs en els 

darrers 2 anys 

Ajuntament 
de Granera 

 

P0809400E 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudi hidrogeològic per 
avaluar la possibilitat 
d'implementar noves 
captacions a Granera 

 

202210015935 
 

38,51 
 

20,00 
 

0,00 
 

58,51 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament 
del Masnou 

 

P0811700D 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

. 

Autoria de la concessió 
d’aigua 

 

202210015865 
 

48,01 
 

8,00 
 

0,00 
 

56,01 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament 
de Masquefa 

 

P0811800B 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudi de l'estructura 
tarifària del servei 

d'abastament d'aigua 
potable i proposta de 

millora 

202210021572 
 

- - - - 
Reiteració en el suport tècnic 

del mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Ajuntament 
de Sant Boi 
de Llobregat 

 

P0819900B 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Auditoria de gestió de 
l’aigua en 25 equipaments 

públics 
 

202210020345 
 

52,68 
 

4,00 
 

0,00 
 

56,68 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Punts 

qualitat 
tècnica 

Punts 
població 

Punts 
participació 
CCI d’aigua 

Puntuació 
total 

 
Requisit incomplert 

Ajuntament 
de Sant 

Joan Despí 
 

P0821600D 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudi de la viabilitat 
hidro-geològica a la plana 
d’en Negre, a Sant Joan 

Despí. 
 

202210023335 
 

- - - - 

Reiteració en el suport tècnic 
del mateix recurs en els 

darrers 2 anys 

Ajuntament 
de Sant 
Llorenç 

d'Hortons 
 

P0822000F 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Gestió sostenible 
abastament aigua: 

regeneració pous en 
desús 

 

202210014600 
 

25,00 
 

20,00 
 

0,00 
 

45,00 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament 
de Santa 
Margarida 
de Montbui 

 

P0825000C 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudis de l’estructura 
tarifària de la xarxa del 

Coll del Guix-Saió 
 

202210024284 
 

45,00 
 

12,00 
 

0,00 
 

57,00 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament 
de Sitges 

 

P0827000A 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Projecte constructiu 
reutilització d'aigües 

regenerades procedents 
de l’EDAR per reg 

municipal 
 

202210019256 
 

40,03 
 

8,00 
 

0,00 
 

48,03 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

Ajuntament 
de Vallirana 

 

P0829600F 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudi regeneració pou 2 i 
3 de Lledoner 

 

202210016481 
 

- - - - 
Reiteració en el suport tècnic 

del mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Ajuntament 
de Vilalba 
Sasserra 

 

P0830700A 
 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 

Estudis de l'estructura 
tarifària i propostes de 

millora  
 

202210015262 
 

9,20 
 

20,00 
 

0,00 
 

29,20 
 

No assoleix la puntuació 
mínima requerida (60 punts) 

 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i procedir, en 
conseqüència, al seu arxiu: 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Tipus de desistiment 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 

Gestió sostenible de l'abastament d'aigua 
 

Estudi d'avaluació de 
la capacitat dels 
ponts existents. 

202210021927 Desistiment explícit de l'ajuntament 

Ajuntament de 
Gualba 

P0809600J 
Gestió sostenible de l'abastament d'aigua 

 

Gestió sostenible de 
l'abastament d'aigua 

 
202210014889 

Desistiment tàcit de l'ajuntament al 
no efectuar la esmena requerida 

(article 15.1) 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 
Gestió sostenible de l'abastament d'aigua 

 

Projecte de millora de 
la mina de Can 

Casanovas 
202210019455 Desistiment explícit de l'ajuntament 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 

Gestió sostenible de l'abastament d'aigua 
 

Estudi per a la 
regeneració del pou 

de Ca L'Espassell per 
al reg de zones 

verdes 

202210020743 
Desistiment tàcit de l'ajuntament al 
no efectuar la esmena requerida 

(article 15.1) 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J 

Gestió sostenible de l'abastament d'aigua 
 

Recuperació de pous 
o mines d'aigua 

202210023351  
Desistiment tàcit de l'ajuntament al 
no efectuar la esmena requerida 

(article 15.1) 
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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.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport a la gestió 
dels residus, la neteja viària i a l’economia circular” 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. 2022/0006857).- 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 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 per la secretària 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 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 
CCI Res. 

i NV 

Punt. 
total 

Import 
2022 

Import 
2023 

Import 
estimat 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Valoració 
viabilitat 
recollida porta 
a porta al casc 
antic i 
contenidors 
tancats a les 
urbanitzacions. 

202210018924 22/Y/326879 70,00 15,00 10,00 95,00 8.200,00  8.200,00 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

SUPORT 
REDACCIÓ 
ORDENANÇA 
RECOLLIDA 
RESIDUS 
PORTA A 
PORTA 

202210020059 22/Y/326872 63,00 20,00 10,00 93,00 6.050,00  6.050,00 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

202210021479 22/Y/326874 70,00 20,00 0,00 90,00 6.050,00  6.050,00 

Ajuntament de 
Sobremunt 

P0827100I 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de la 
viabilitat tècnica 
i econòmica de 
la gestió de 
residus a 
Sobremunt 

202210017598 22/Y/326875 70,00 20,00 0,00 90,00 4.500,00  4.500,00 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de 
compliment de 
la prestació 
dels serveis 
municipals de 
recollida i 
neteja a Canet 
de Mar 

202210015134 22/Y/326862 70,00 10,00 10,00 90,00 8.500,00  8.500,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 
CCI Res. 

i NV 

Punt. 
total 

Import 
2022 

Import 
2023 

Import 
estimat 

Ajuntament de 
Gualba 

P0809600J 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

202210016060 22/Y/326866 70,00 20,00 0,00 90,00 6.050,00  6.050,00 

Ajuntament de 
Mediona 

P0812100F 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

INFORME 
D'AVALUACIÓ 
I MILLORA DE 
LA 
DEIXALLERIA 
DE LA FONT 
DEL BOSC A 
MEDIONA 

202210021182 22/Y/326867 70,00 20,00 0,00 90,00   
Recursos 
propis 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

ESTUDI 
TÈCNIC I 
ECONÒMIC 
DEL SERVEI 
DE NETEJA 
VIÀRIA 

202210020088 22/Y/326870 70,00 10,00 10,00 90,00 5.500,00 2.800,00 8.300,00 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

PLA LOCAL 
DE 
PREVENCIÓ 
DE RESIDUS 
DEL MUNICIPI 
DE SÚRIA 

202210021648 22/Y/326876 65,00 15,00 10,00 90,00 5.500,00 2.500,00 8.000,00 

Ajuntament de 
Tona 

P0828300D 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de 
l'estructura de 
taxes i 
propostes de 
millora 

202210014900 22/Y/326877 65,00 15,00 10,00 90,00 6.050,00  6.050,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 
CCI Res. 

i NV 

Punt. 
total 

Import 
2022 

Import 
2023 

Import 
estimat 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Redacció Pla 
prevenció de 
residus 

202210013559 22/Y/326865 68,00 20,00 0,00 88,00 6.050,00  6.050,00 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Calders 

P0812700C 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi 
pagament per 
generació/parti
cipació de la 
taxa de gestió 
de residus 

202210015758 22/Y/326869 65,00 20,00 0,00 85,00 5.700,00  5.700,00 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de 
viabilitat 
econòmica en 
la recollida de 
residus. 

202210023448 22/Y/326868 70,00 15,00 0,00 85,00 6.050,00  6.050,00 

Ajuntament de 
Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de 
viabilitat tècnica 
i econòmica en 
la recollida de 
residus i la 
neteja viària del 
municipi 

202210018788 22/Y/326871 70,00 15,00 0,00 85,00 5.000,00 2.800,00 7.800,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

SUPORT 
NETEJA 
VIÀRIA 

202210015007 22/Y/326873 70,00 15,00 0,00 85,00 5.000,00 2.200,00 7.200,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 
CCI Res. 

i NV 

Punt. 
total 

Import 
2022 

Import 
2023 

Import 
estimat 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

DEIXALLERIE
S: REDACCIÓ 
D'ESTUDI 
TÈCNIC PER A 
L'ADEQUACIÓ 
A ACTIVITATS 
DE PxR 

202210023435 22/Y/326878 70,00 5,00 10,00 85,00   
Recursos 
propis 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

ESTUDI 
AMPLIACIÓ 
RECOLLIDA 
COMERCIAL 

202210022746 22/Y/326880 70,00 5,00 10,00 85,00 6.000,00 3.200,00 9.200,00 

Consorci per a 
la Gestió de 
Residus del 
Vallès 
Occidental 

P0800121F 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Projecte 
executiu de 
deixalleria de 
proximitat 
modular per als 
municipis del 
Vallès 
Occidental 

202210024082 22/Y/326881 70,00 5,00 10,00 85,00 9.800,00 5.200,00 15.000,00 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

Crear un espai 
de recuperació 
i reutilització a 
la deixalleria 
municipal 

202210010553 22/Y/326864 65,00 10,00 10,00 85,00   
Recursos 
propis 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja 
viària i a 
l'economia 
circular 

PRESTACIÓ 
DE SUPORT 
REDACCIÓ 
PLECS DEL 
CONTRACTE 
DE GESTIÓ 
DEIXALLERIA 

202210020316 22/Y/326863 70,00 15,00 0,00 85,00   
Recursos 
propis 
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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: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 

CCI Res. i 
NV 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Actualització del 
Pla Local de 
Prevenció (PLP) 
de Residus 
Municipals de 
Mollet del Vallès 

202210018861 66,00 5,00 10,00 81,00 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

P0810600G 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Redacció d'una 
ordenança de 
gestió de residus 

202210014692 61,00 10,00 10,00 81,00 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de 
l'estructura de 
taxes i propostes 
de millora  

202210015536 66,00 5,00 10,00 81,00 

Ajuntament de 
la Garriga 

P0808700I 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
redacció 
d'ordenances de 
residus 

202210015697 61,00 10,00 10,00 81,00 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
del Cardener 

P0800313I 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

PROJECTE 
D'IMPLANTACIÓ 
DE 
CONTENIDORS 
TANCATS 
ELECTRÒNICAM
ENT 

202210019982 65,00 5,00 10,00 80,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 

CCI Res. i 
NV 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
redacció dels 
plecs de 
condicions del 
servei de recollida 
de residus PAP i 
de la OOFF 

202210024590 60,00 20,00 0,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

MILLORA DE LA 
FISCALITAT EN 
L'ÀREA DE 
RESIDUS. 
ORDENANÇA DE 
RESIDUS 

202210015907 60,00 20,00 0,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
redacció 
d'ordenances de 
residus 

202210011745 65,00 5,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

PLANS DE 
PREVENCIO DE 
RESIDUS 

202210019694 65,00 5,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi econòmic 
per la redacció de 
la nova ordenança 
fiscal de residus 

202210014097 50,00 20,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

REDACCIÓ DELS 
PLECS DE 
NETEJA VIÀRIA 

202210023565 60,00 20,00 0,00 80,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
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Particip. 

CCI Res. i 
NV 
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Total 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Informe 
d'avaluació i 
millora a la 
Deixalleria de 
Vallirana 

202210017290 70,00 10,00 0,00 80,00 

Mancomunitat 
Penedès - 
Garraf 

P0800008E 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de 
l'estructura de 
taxes i propostes 
de millora per als 
municipis de la 
Mancomunitat 
Penedès-Garraf. 

202210022523 65,00 5,00 10,00 80,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Cervelló 

P0824400F 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Redacció de la 
nova ordenança 
reguladora de 
residus 
municipals, d'ús de 
la deixalleria i 
neteja viària 

202210022145 54,00 15,00 10,00 79,00 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Projecte per a 
l’establiment de la 
recollida comercial 
porta a porta de 
totes les fraccions 
i PxG 

202210018654 63,00 5,00 10,00 78,00 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
redacció 
d'ordenances de 
residus 

202210016017 61,00 5,00 10,00 76,00 

Ajuntament de 
Castellar del 
Vallès 

P0805000G 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Propostes que 
augmentin la 
recollida selectiva, 
utilitzant les noves 
tecnologies 

202210023007 70,00 5,00 0,00 75,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 

CCI Res. i 
NV 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

ESTUDI DE LA 
VIABILITAT 
TÈCNICA PER LA 
REDACCIÓ DEL 
PPT RECOLLIDA 
PORTA A PORTA 

202210018930 60,00 15,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Sant Pol de 
Mar 

P0823500D 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de 
l'estructura de 
taxes 

202210013726 60,00 15,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi/plec 
recollida PaP 
fracció vegetal i 
tèxtil 

202210015775 60,00 15,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Pla Local de 
Prevenció de 
Residus per al 
municipi de Sitges 

202210022977 70,00 5,00 0,00 75,00 

Ajuntament de 
Callús 

P0803700D 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Redacció 
d'ordenança de 
residus 

202210017295 52,00 20,00 0,00 72,00 

Ajuntament de 
Gaià 

P0808900E 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Redacció d'estudis 
tècnics dels 
models de gestió 
del servei de 
Recollida de 
residus 

202210009879 50,00 20,00 0,00 70,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 

CCI Res. i 
NV 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Següent pas: taxa 
justa a Arenys de 
Mar 

202210020850 60,00 10,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Cabrera de 
Mar 

P0802900A 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Gestió dels 
residus 
voluminosos 

202210009491 50,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi i millora de 
la taxa 
d'escombraries de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

202210022329 50,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Santa Eugènia 
de Berga 

P0824600A 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia circular 

202210022976 50,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
redacció de les 
Plecs Tècnics del 
servei de recollida 
porta a porta. 

202210023689 50,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport en la 
redacció de plecs 
per la millora de la 
recollida de 
residus comercials 

202210018562 50,00 20,00 0,00 70,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 

CCI Res. i 
NV 

Puntuació 
Total 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

SUPORT A LA 
REDACCIÓ 
D'ORDENANÇA 
DE RESIDUS 

202210018241 50,00 20,00 0,00 70,00 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
redacció de 
l'ordenança de 
recollida de 
residus municipal 
de Masquefa 

202210015358 53,00 15,00 0,00 68,00 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 
la Barca 

P0819500J 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la 
redacció del plec 
de condicions 
tècniques 
particulars  del 
servei de recollida 
de residus i neteja 
viària 

202210021492 60,00 5,00 0,00 65,00 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

REDACCIÓ NOVA 
ORDENANÇA 
RECOLLIDA DE 
RESIDUS 

202210017266 56,00 5,00 0,00 61,00 

Ajuntament de 
Badia del 
Vallès 

P0831200A 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Estudis de 
l’estructura de les 
taxes i propostes 
de millora  

202210018290 50,00 10,00 0,00 60,00 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l’economia circular 
Caldes de Montbui 

202210014786 50,00 10,00 0,00 60,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Particip. 

CCI Res. i 
NV 

Puntuació 
Total 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 

Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

propostes de 
millora per 
augmentar la 
recollida selectiva 
utilitzant noves 
tecnologies 

202210014837 55,00 5,00 0,00 60,00 
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Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Requisit incomplert 

Ajuntament de 
la Llagosta 

P0810400B 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Redacció de 
l'Ordenança 
Municipal de 
Residus 

202210017113 

Reiteració en el 
suport tècnic del 
mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Ajuntament de 
Sant Antoni 
de Vilamajor 

P0819700F 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Estudi de viabilitat 
per la implantació 
d'un sistema de 
Pagament per 
Generació 

202210013257 

Reiteració en el 
suport tècnic del 
mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

SUPORT A LA 
REDACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE 
RESIDUS 

202210019739 

Reiteració en el 
suport tècnic del 
mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Ajuntament de 
Santa 
Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

ESTUDI PER 
IMPLANTAR UNA 
TAXA JUSTA 
ADAPTADA AL 
NOU MODEL DE 
RECOLLIDA 

202210022479 

Reiteració en el 
suport tècnic del 
mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport a 
l'adaptació de 
l'ordenança de 
residus porta a 
porta 

202210011176 

Reiteració en el 
suport tècnic del 
mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

Suport en la 
redacció plecs 
condicions serveis 
neteja viària 

202210023113 

Reiteració en el 
suport tècnic del 
mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 
Plana 

P0800024B 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

ESTUDI PER 
L'ADEQUACIÓ DE 
LA DEIXALLERIA 
A ACTIVITATS DE 
REUTILITZACIÓ 

202210013877 

Reiteració en el 
suport tècnic del 
mateix recurs en els 
darrers 2 anys 

 
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 Barberà 
del Vallès 

P0825200I 

Suport a la gestió 
dels residus, la 
neteja viària i a 
l'economia 
circular 

REDACCIÓ DE PLECS 
PER AL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE 
RESIDUS I NETEJA 
VIÀRIA 

202210019421 
Falta de 
resposta de 
l'ens local 

 
Vuitè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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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’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Suport en la 
gestió de l'amiant” 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. 2022/0006858).- 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. 

 
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 per la secretària 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 
Import 
estimat 
(EUR)  

Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Treball 

en 
xarxa 

Iniciatives 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

INVENTARI 
EDIFICIS AMB 
AMIANT (FASE V) 

202210017648 22/Y/326569 5.600,00 60,00 10,00 10,00 10,00 90,00 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

Inspecció d'amiant 
als edificis per 
l'elaboració d'un cens 
al municipi d'edificis 
municipals amb 
amiant 

202210014503 22/Y/326571 5.600,00 45,00 10,00 10,00 7,00 72,00 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

SUPORT EN LA 
GESTIÓ DE 
L'AMIANT 

202210017604 22/Y/326563 5.600,00 40,00 12,00 10,00 0,00 62,00 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

Projecte executiu per 
a la instal·lació d'un 
mòdul per a la gestió 
de l'amiant a la 
deixalleria municipal 

202210022010 22/Y/326560 4.500,00 20,00 20,00 10,00 10,00 60,00 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

INVENTARI DELS 
EDIFICIS 
MUNICIPALS AMB 
RISC D'AMIANT 

202210022723 22/Y/326567 2.800,00 35,00 12,00 10,00 0,00 57,00 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

Estudi de l'amiant del 
nou local social de 
Cal Rosal 

202210024620 22/Y/326561 1.860,00 25,00 20,00 5,00 7,00 57,00 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

INSPECCIO EDIFICI 
AMB AMIANT A 
TIANA 

202210013523 22/Y/326562 2.800,00 30,00 16,00 10,00 0,00 56,00 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

Cens edificis 
municipals amb 
amiant 

202210019237 22/Y/326572 1.860,00 23,00 16,00 10,00 3,00 52,00 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

INSPECCIÓ 
AMIANTS ALS 
EDIFICIS I 
ELABORACIÓ CENS 
EDIFICIS 
MUNICIPALS AMB 
AMIANT 

202210017284 22/Y/326570 1.860,00 30,00 12,00 10,00 0,00 52,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Import 
estimat 
(EUR)  

Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Treball 

en 
xarxa 

Iniciatives 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

INSPECCIÓ 
D'AMIANT PER 
ELABORAR UN 
CENS D'EDIFICIS 
MUNICIPALS AMB 
AMIANT 

202210017199 22/Y/326568 1.860,00 22,00 16,00 10,00 3,00 51,00 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

Elaboració d'un cens 
d'edificis i 
equipaments 
municipals amb 
amiant 

202210021846 22/Y/326565 1.860,00 20,00 20,00 10,00 0,00 50,00 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Valldoreix 

P0800003F 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

Elaboració d'un cens 
i diagnòstic d'edificis 
municipals amb 
amiant 

202210017503 22/Y/326566 1.860,00 27,00 16,00 0,00 7,00 50,00 

Ajuntament de 
Torrelavit 

P0828700E 
Suport en 
la gestió 
de l'amiant 

SUPORT EN LA 
GESTIO DE 
L'AMIANT 

202210014327 22/Y/326564 1.860,00 20,00 20,00 10,00 0,00 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 de requisits, al no assolir la puntuació mínima requerida de 50 punts: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 
Grau de 
qualitat 
tècnica 

Població 
Treball 

en 
xarxa 

Iniciatives 
Puntuació 

Total 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

Suport en la gestió de 
l'amiant 

202210024445 0,00 5,00 10,00 7,00 22,00 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 
Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

SUPORT GESTIÓ 
AMIANT A 
DEIXALLERIA CALAF 

202210021568 10,00 5,00 10,00 7,00 32,00 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 
Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

Estratègia de Gestió 
de l'amiant als 
habitatges i casetes 
de la Zona Agrícola de 
Gavà 

202210020177 0,00 15,00 10,00 7,00 32,00 

Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Occidental 

P5800007F 
Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

Projecte per a la 
valoració tècnica i 
econòmica de la 
retirada d’amiant a la 
coberta de l’edifici de 
Mercavallès 

202210018673 0,00 10,00 10,00 0,00 20,00 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

Estudi d'adequació de 
la deixalleria municipal 
de Masquefa per 
l'acceptació de 
l'amiant 

202210015352 10,00 5,00 10,00 7,00 32,00 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 
Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

Suport en la gestió de 
l'amiant a Abrera 

202210014463 10,00 5,00 10,00 0,00 25,00 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 
Plana 

P0800024B 
Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

SUPORT EN LA 
GESTIÓ DE 
L'AMIANT A LA 
DEIXALLERIA DE 
MALLA 

202210013861 0,00 15,00 10,00 7,00 32,00 

Ajuntament 
del Bruc 

P0802500I 
Suport en la 
gestió de 
l'amiant 

Eliminació de 
canonades de 
fibrociment per 
abastament en alta al 
diposit del Bruc 
Residencial 

202210005492 0,00 20,00 10,00 0,00 30,00 
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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’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Cessió de 
bicicletes elèctriques” 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. 2022/0006859).- 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 per la secretària 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 Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Unitats 
concedides 

Import 
estimat 
(EUR 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de dues 
bicicletes elèctriques 

202210017461 22/Y/326938 55,00 30,00 85,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Adquisició de 
bicicletes elèctriques 

202210015021 22/Y/326963 55,00 20,00 75,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Foment de la 
mobilitat sostenible 
als serveis 
municipals 

202210023047 22/Y/326946 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210024478 22/Y/326958 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

 202210022520 22/Y/326959 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

P0800600I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ DUES 
BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

202210020328 22/Y/326925 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210020224 22/Y/326931 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Bigues i Riells del 
Fai 

P0802300D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210018313 22/Y/326965 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió bicicletes 
elèctriques 

202210016225 22/Y/326945 40,00 30,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

P0823500D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210017007 22/Y/326948 50,00 20,00 70,00 1 1 1.694,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Unitats 
concedides 

Import 
estimat 
(EUR 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicleta de roda 
grossa 

202210015419 22/Y/326928 50,00 20,00 70,00 1 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicletes elèctriques 
per als serveis de 
l'Ajuntament de 
Capellades 

202210015143 22/Y/326960 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210011011 22/Y/326927 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sallent 

P0819000A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210012023 22/Y/326953 50,00 20,00 70,00 1 1 1.694,00 

Ajuntament de la 
Granada 

P0809300G 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

cessió de bicicletes 
elèctriques per a ús 
dels serveis 
municipals 

202210008263 22/Y/326936 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Torrelavit 

P0828700E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ 
BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

202210008148 22/Y/326941 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicletes elèctriques 
per l'ajuntament de 
Sant Feliu de 
Codines  

202210004695 22/Y/326954 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ 
BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

202210003751 22/Y/326950 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210002370 22/Y/326952 50,00 20,00 70,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Cabrils 

P0803000I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ DE 
BICLETES 
ELÈCTRIQUES 

202210022667 22/Y/326964 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Unitats 
concedides 

Import 
estimat 
(EUR 

Ajuntament 
d'Òrrius 

P0815200A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

BICICLETES 
SERVEIS 
MUNICIPALS 
SOSTENIBLES 

202210024709 22/Y/326966 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 

Consell Comarcal 
del Garraf 

P5800020I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

FOMENT DE LA 
MOBILITAT 
SOSTENIBLE AL 
GARRAF 

202210019137 22/Y/326932 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 

Consell Comarcal 
del Berguedà 

P0800015J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques - Pedala 
a les reunions 

202210020849 22/Y/326934 50,00 10,00 60,00 1 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210021512 22/Y/326937 50,00 10,00 60,00 1 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de dues 
bicicletes elèctriques  

202210014530 22/Y/326943 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Castellfollit del 
Boix 

P0805800J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210015431 22/Y/326961 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210011360 22/Y/326949 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicletes elèctriques 
Cabrera de Mar 

202210011656 22/Y/326968 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ DE DUES 
BICICLETES 
ELÈCTRIQUES PEL 
MUNICIPI DE 
TAVÈRNOLES 

202210005831 22/Y/326942 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

cessió de bicicletes  202210000979 22/Y/326956 50,00 10,00 60,00 2 1 1.694,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Unitats 
concedides 

Import 
estimat 
(EUR 

Ajuntament de 
Castellar del 
Vallès 

P0805000G 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210023254 22/Y/326957 35,00 20,00 55,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Petició de dues 
bicicletes elèctriques  

202210023538 22/Y/326967 35,00 20,00 55,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

FLOTA MUNICIPAL 
DE BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

202210019405 22/Y/326933 35,00 20,00 55,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210019330 22/Y/326962 35,00 20,00 55,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210014474 22/Y/326971 35,00 20,00 55,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210012784 22/Y/326955 35,00 20,00 55,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament 
d'Olost 

P0814800I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210006531 22/Y/326969 35,00 20,00 55,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210005655 22/Y/326939 35,00 20,00 55,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió bicicletes 
elèctriques per al 
servei municipal. 

202210021954 22/Y/326970 20,00 30,00 50,00 2 1 1.694,00 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

P5800007F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Obtenció de vehicles 
per a la mobilitat 
interna dels 
treballadors del 
CCVOC. 

202210019175 22/Y/326926 40,00 10,00 50,00 2 1 1.694,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Unitats 
concedides 

Import 
estimat 
(EUR 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Sant Miquel 
de Balenyà 

P0800314G 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

BICICLETA 
ELÈCTRICA PER 
L'AGUTZIL 
MUNICIPAL 

202210020395 22/Y/326930 50,00 0,00 50,00 1 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Flota de bicicletes 
compartides per a 
l'Ajuntament de 
Terrassa 

202210020686 22/Y/326944 20,00 30,00 50,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Foment de la 
mobilitat sostenible 
dels treballadors 
municipals en els 
seus desplaçaments 
"in labore" 

202210019628 22/Y/326947 20,00 30,00 50,00 2 1 1.694,00 

Consell Comarcal 
del Moianès 

P0800317J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210017431 22/Y/326935 50,00 0,00 50,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210016557 22/Y/326951 50,00 0,00 50,00 2 1 1.694,00 

Consorci del Ter P0800060F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Senyalització de la 
Ruta del Ter i les 
dels afluents al seu 
pas per Osona de 
forma sostenible 

202210010737 22/Y/326929 50,00 0,00 50,00 2 1 1.694,00 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIO 
BICICLETES 
ELECTRIQUES 

202210010515 22/Y/326940 20,00 30,00 50,00 2 1 1.694,00 
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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 Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Ajuntament de 
Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicletes elèctriques, 
pel nucli de Canaletes  

202210024642 35,00 10,00 45,00 1 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Adquisició de bicis 
elèctriques per l'ús 
dels tècnics del 
Consell Comarcal, 
Consorci de Serveis 
Socials i Tècnics de 
les EDAR 

202210019604 35,00 10,00 45,00 2 

Ajuntament de 
Castel bell i el 
Vilar 

P0805200C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicleta 
elèctrica al municipi de 
Castellbell i el Vilar 

202210016587 35,00 10,00 45,00 1 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

cessió de dues 
bicicletes elèctriques 

202210017274 35,00 10,00 45,00 2 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicleta elèctrica per 
Montmajor 

202210012554 35,00 10,00 45,00 1 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Foix 

P0828800C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicletes elèctriques 
pels serveis tècnics 
municipals 

202210004444 35,00 10,00 45,00 2 

Ajuntament de 
Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicleta elèctrica 202210003461 35,00 10,00 45,00 1 

Ajuntament de 
Gallifa 

P0808600A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques - Gallifa 

202210003689 35,00 10,00 45,00 1 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió d'una bicicleta 
elèctrica 

202210022082 20,00 20,00 40,00 1 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210019078 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Mollet del 
Vallès 

P0812300B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió Bicicletes 
elèctriques  

202210019357 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210019279 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Sol·licitud de dues 
bicicletes elèctriques 

202210020911 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210020501 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210017844 20,00 20,00 40,00 1 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210015896 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210016195 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques Caldes de 
Montbui 

202210015551 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
l'Estany 

P0807800H 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210015187 20,00 20,00 40,00 1 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de dues 
bicicletes elèctriques 

202210014000 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
R bes 

P0823100C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ DE 
BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

202210014352 20,00 20,00 40,00 1 

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 

P0813500F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210015063 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210013035 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Calella 

P0803500H 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de Bicicletes 
Elèctriques 

202210012001 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
la Palma de 
Cervelló 

P5831301F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques per al 
personal de 
l'Ajuntament i de la 
Brigada municipal. 

202210010125 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210009446 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210008910 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

PROMOCIÓ DE LA 
MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

202210008114 20,00 20,00 40,00 2 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIO BICICLETES 
ELECTRIQUES 

202210008409 20,00 20,00 40,00 2 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ DE 
BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

202210005742 20,00 20,00 40,00 2 

Consorci de la 
Vall del Ges, 
Orís i Bisaura 

P0800157J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques per la 
mobilitat dels serveis 
de medi ambient i 
transició energètica 

202210021342 35,00 0,00 35,00 1 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210021488 35,00 0,00 35,00 2 

Ajuntament de 
Copons 

P0807000E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

cessió bicicletes per la 
brigada municipal a 
copons 

202210017880 15,00 20,00 35,00 2 

Entitat 
Municipal 
Descentralitzad
a de Valldoreix 

P0800003F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210016068 35,00 0,00 35,00 1 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques pel 
personal municipal de 
l'Ajuntament de Canet 
de Mar 

202210015155 15,00 20,00 35,00 2 

Ajuntament de 
Castellar de 
n'Hug 

P0805100E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210011369 35,00 0,00 35,00 2 

Ajuntament 
d'Oristà 

P0815000E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

bicicletes elèctriques 
nucli La Torre d'Oristà 

202210004564 15,00 20,00 35,00 1 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210003404 15,00 20,00 35,00 1 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ DE 
BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

202210023463 20,00 10,00 30,00 2 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Riuprimer 

P0824700I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicletes elèctriques 
per la brigada 
municipal i càrrec 
electes 

202210021180 20,00 10,00 30,00 2 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Renovació de la flota 
de bicicletes 
elèctriques de 
l'Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

202210014105 20,00 10,00 30,00 2 

Ajuntament de 
Rupit i Pruit 

P0818500A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicleta per Rupit i 
Pruit 

202210015355 20,00 10,00 30,00 2 

Ajuntament de 
les Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210007608 0,00 30,00 30,00 2 

Ajuntament de 
Pujalt 

P0817500B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

cessió de bicicletes 
per la brigada 
municipal de Pujalt 

202210021408 15,00 10,00 25,00 2 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicleta entre Olvan i 
Cal Rosal 

202210024609 20,00 0,00 20,00 2 

Consorci 
d'Osona de 
Serveis Socials 

P0800147A 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIÓ BICICLETES 
ELECTRÈCTIQUES 

202210020511 20,00 0,00 20,00 2 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

CESSIO DE 
BICICLETES 
ELECTRIQUES  

202210017605 0,00 20,00 20,00 2 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Mobilitat sosten ble als 
desplaçaments de 
treballadors 
municipals 

202210016769 0,00 20,00 20,00 2 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
del Cardener 

P0800313I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Bicicleta elèctrica pels 
serveis tècnics de la 
Mancomunitat 
Intermunicipal del 
Cardener 

202210014036 20,00 0,00 20,00 1 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Criteri 1 Criteri 2 
Punt. 
total 

Unitats 
sol·licitades 

Ajuntament de 
Tona 

P0828300D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió d'una bicicleta 
elèctrica 

202210014825 0,00 20,00 20,00 1 

Ajuntament del 
Pla del 
Penedès 

P0816300H 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

BICIS AL PLA 2022 202210012188 0,00 20,00 20,00 2 

Ajuntament de 
Veciana 

P0829800B 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicleta 
elèctrica 

202210012320 20,00 0,00 20,00 1 

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de Bicicletes 
Elèctriques 

202210011613 0,00 20,00 20,00 1 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió de bicicletes 
elèctriques 

202210002628 0,00 20,00 20,00 2 

Ajuntament de 
Gurb 

P0809900D 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Cessió bicicleta 
elèctrica 

202210010874 0,00 10,00 10,00 1 
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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 
d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 
Cessió de 
bicicletes 
elèctriques 

Treballem 
sosteniblement 
per la vila  

202210020825 
Desistida 
tàcitament 

 
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’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Promoció de la 
mobilitat sostenible”, 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. 2022/0006862).- 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 
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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 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 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. 
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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 Núm. PMT Codi XGL 

Punts 
Grau 

qualitat 
tècnica 
projecte 

Punts 
Treball 

en 
Xarxa 

Total 
punts 

Import 
estimat 

2022 

Import 
estimat 

2023 

Import 
estimat 

total 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823800H 
Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Estudi de carril bici a l’Avinguda 
d’Egara 

202210018360 22/Y/326921 70,00 
 

22,50 
 

 
92,50 

 
7.000,00 0,00 7.000,00 

Ajuntament 
de Gavà 

 

 
P0808800G 

 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Redacció de projectes de carrils 
bici a Gavà 

 
202210015196 22/Y/326911 55,00 

 
30,00 

 

 
85,00 

 

 
8.000,00 

 
0,00 

 
8.000,00 

 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 
Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Mobilitat elèctrica: plans de 
mobilitat elèctrica, estudis 

supralocals d'implantació de punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics. 

202210012782 22/Y/326913 55,00 
 

30,00 
 

 
85,00 

 

 
7.000,00 

 
0,00 

 
7.000,00 

 

Ajuntament 
de Sant 

Cugat del 
Vallès 

 

 
 

P0820400J 
 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Mobilitat elèctrica: plans de 
mobilitat elèctrica, estudis 

supralocals d'implantació de punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics. 

202210011743 22/Y/326914 55,00 
 

30,00 
 

 
85,00 

 

 
7.000,00 

 
0,00 

 
7.000,00 

 

Ajuntament 
de Sant Just 

Desvern 
 

 
P0821900H 

 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Pla de desplaçaments d’empresa 202210020184 22/Y/326912 55,00 
 

30,00 
 

 
85,00 

 
2.750,00 2.750,00 5.500,00 

Ajuntament 
de Terrassa 

 

 
P0827900B 

 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Estudi de restricció del trànsits als 
c. Arquimedes i Galileu 

 

 
202210020675 

 

 
22/Y/326915 

 

 
55,00 

 

 
30,00 

 

 
85,00 

 

 
7.000,00 

 
0,00 

 
7.000,00 

 

Ajuntament 
de Vallirana 

 

P0829600F 
 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Pla de Mobilitat Elèctrica de 
Vallirana 

 

202210023324 
 

22/Y/326918 
 

 
55,00 

 

 
30,00 

 

 
 

85,00 

 
7.000,00 

 
0,00 

 
7.000,00 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Punts 
Grau 

qualitat 
tècnica 
projecte 

Punts 
Treball 

en 
Xarxa 

Total 
punts 

Import 
estimat 

2022 

Import 
estimat 

2023 

Import 
estimat 

total 

Ajuntament 
de Cornellà 
de Llobregat 

 

P0807200A 
 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Projecte de carril bici del passeig 
del Ferrocarril 

 

202210024288 
 

22/Y/326910 
 

 
55,00 

 
22,50 

 
 
 

77,50 

 
7.000,00 

 
0,00 

 
7.000,00 

 

Ajuntament 
de Mataró 

 

P0812000H 
 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Pla de desplaçament d’empresa 
 

202210020968 
 

 
22/Y/326919 

 

 
55,00 

 
22,50 

 
 

77,50 

 
4.500,00 

 
4.500,00 

 
9.000,00 

Ajuntament 
de Molins 

de Rei 
 

 
P0812200D 

 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Estudi per la creació de carril bici 
entre la urbanització i el centre vila 

 
 

202210020619 
 

 
 

22/Y/326916 
 

 
55,00 

 
22,50 

 
77,50 

 
7.000,00 

 
0,00 

 
7.000,00 

Ajuntament 
de 

Montornès 
del Vallès 

 

 
P0813500F 

 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Estudi d'implantació de carril bici 
d'accés a Montornès Nord i al parc 

de Montornès Nord 
 

 
202210016580 

 

 
22/Y/326920 

 
55,00 22,50 77,50 7.000,00 0,00 7.000,00 

Consell 
Comarcal 
del Bages 

 

 
P5800009B 

 

Promoció de 
la mobilitat 
sostenible 

Pla estratègic de la xarxa 
intermunicipal de vies ciclistes al 

Pla de Bages 
 

 
202210016598 

 

 
22/Y/326917 

 

 
55,00 

 
15,00 

 
 

70,00 

 
3.750,00 

 
3.750,00 

 
7.500,00 
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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 manca de recursos: 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Punts Grau 
qualitat 
tècnica 
projecte 

Punts 
Treball en 

Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 
Projecte camí escolar 202210021581 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Ampliació de la xarxa de carrils bici de 
Caldes de M. Connexió centre urbà - 

passos inferiors C-59 
 

202210022353 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Espai segur a l'àrea educativa i de salut 
de Casserres 

 

202210010019 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 
Camins escolars segurs a Manlleu 202210017651 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 
Accions de foment de l'ús de la bicicleta 202210016921 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Estudi Carril bici entre els nuclis de Sant 
Pere i Òdena 

 

202210020554 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Promoció de la mobilitat sostenible - 
Carril bici les Margarides 

 

202210012971 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

P0819200G 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 
Estudi de bus o taxi sota demanda 202210024648 55,00 7,50 62,50 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Estudi per carril bici accés a Igualada 
Pont Gran – fase 3 

 

202210023595 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Mobilitat elèctrica: plans de mobilitat 
elèctrica  

 

202210006613 40,00 22,50 62,50 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Punts Grau 
qualitat 
tècnica 
projecte 

Punts 
Treball en 

Xarxa 

Puntuació 
total 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Estudi de mobilitat amb bicicleta a Súria 
 

202210021642 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Disseny i planificació de carrils bici a 
Taradell 

 

202210002212 40,00 22,50 62,50 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Projecte camins escolars 
 

202210019632 40,00 22,50 62,50 

Consell 
Comarcal del 

Garraf 
P5800020I 

Promoció de la mobilitat 
sostenible 

Model de mobilitat sostenible pel Garraf 
 

202210022637 40,00 15,00 55,00 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment dels requisits o 
condicions, detallades a l’apartat “altres condicions” de la fitxa del catàleg, d’acord amb la relació: 
 

Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Punts Grau 
qualitat 
tècnica 
projecte 

Punts 
Treball en 

Xarxa 

Puntuació 
total 

Motiu desestimació 

Consorci de la Vall 
del Ges, Orís i 

Bisaura 
 

P0800157J 
 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Estudis per a la promoció de la 
mobilitat sostenible en els municipis 

d'Osona Nord 
 

202210021226 
 

40,00 
 

7,50 
 

47,50 
 

No assoleix la 
puntuació mínima 

requerida (50 punts) 

Ajuntament de 
Capellades 

 

P0804300B 
 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Arranjament i millora del recorregut 
d'accés a l'estació de tren de 

Capellades 
 

202210015123 
 

0,00 
 

22,50 
 

22,50 
 

No assoleix la 
puntuació mínima 

requerida (50 punts) 

Consell Comarcal 
del Maresme 

 

P5800008D 
 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Pla Estratègic per la Connectivitat en 
Bicicleta i VMP dels municipis del 

Maresme 
 

202210018188 
 

0,00 
 

22,50 
 

22,50 
 

No assoleix la 
puntuació mínima 

requerida (50 punts) 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT 

Punts Grau 
qualitat 
tècnica 
projecte 

Punts 
Treball en 

Xarxa 

Puntuació 
total 

Motiu desestimació 

Ajuntament de 
Fonollosa 

 

P0808300H 
 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Carregadors elèctrics 
 

202210012248 
 

0,00 
 

22,50 
 

22,50 
 

No assoleix la 
puntuació mínima 

requerida (50 punts) 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
 

P0809700H 
 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Estudis i plans de mobilitat urbana 
sostenible codi 22113 

 

202210020067 
 

0,00 
 

22,50 
 

22,50 
 

No assoleix la 
puntuació mínima 

requerida (50 punts) 

Mancomunitat 
Penedès - Garraf 

 

P0800008E 
 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Promoció de la mobilitat sostenible 
de la mancomunitat Penedès-Garraf. 

 

202210020741 
 

15,00 
 

0,00 
 

15,00 
 

No assoleix la 
puntuació mínima 

requerida (50 punts) 

 
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 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Actualització del Pla Específic de Mobilitat en 
l'àmbit industrial de Sant Feliu de Llobregat 

202210019607 Desistiment tàcit 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 
Promoció de la 

mobilitat sostenible 

Assistència per promoure la mobilitat 
sostenible als Polígons Coll de la Manya i Font 

del Ràdium 
202210018385 Desistiment tàcit 

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
P0808500C 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Promoció de la mobilitat sostenible 202210008232 Desistiment tàcit 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 
Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Projecte carril bici connexió polígons 

industrials El Bruguer i Malloles 
202210023072 

Desistiment explícit de 
l’ens 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 

Promoció de la 
mobilitat sostenible 

Adaptació del CAMÍ ESCOLAR del municipi 202210020359 Desistiment tàcit 
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Ens NIF Recurs Actuació Núm. PMT Tipus de desistiment 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Projecte passera accés peatonal Pla Vinyats II 202210015421 

Desistiment explícit de 
l’ens 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 
Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Pla de mobilitat urbana sostenible 202210023127 Desistiment tàcit 

Ajuntament de 
Tona 

P0828300D 
Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Projecte xarxa vianants 202210014831 Desistiment tàcit 

Consell Comarcal 
del Garraf 

P5800020I 
Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Promoció camí pedalable del Garraf 202210019100 Desistiment tàcit 

Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 
Promoció de la 

mobilitat sostenible 
Punts de càrrega de bicicletes elèctriques al 

nucli de l'estació de Rajadell 
202210021980 

Desistiment explícit de 
l’ens 
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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.” 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les 
orquestres simfòniques i de cambra professionals i estables que tinguin la seva 
seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) (Exp. núm. 
2021/24168).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius, el suport a la difusió musical als 
municipis i el suport als creadors a l’àmbit local. Dins d’aquest àmbit d’actuació, es 
considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves 
polítiques culturals, mitjançant la creació i atenció a circuits de difusió de la música als 
municipis i a les estratègies de creació i formació de nous públics. 
 
El projecte artístic d’una orquestra ofereix un cicle permanent que permet la projecció 
de la música clàssica a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i 
social dels municipis, la difusió i formació musical a tot tipus de públic i la recerca de 
nous repertoris i noves formes d’expressió musical.  
 
Donar suport al desenvolupament del projecte artístic d’una formació orquestral 
estable i professional i d’una temporada anual formada per a produccions pròpies de 
qualitat, millora la gestió del projecte artístic de l’orquestra i ajuda a la seva projecció 
fora de l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic 
cap als concerts. 
 
En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 
data 27 de gener de 2022 (núm. Registre 35) es va aprovar la convocatòria, que 
incorporava les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i 
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activitats de les orquestres simfòniques o de cambra professionals i estables que 
tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat), 
d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i de 
les entitats que en depenen, aprovada inicialment 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, la 
qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei General de Subvencions. 
  
Tal i com s’estableix a la base onzena de la convocatòria i les bases específiques, el 
crèdit pressupostari màxim consignat per a la convocatòria és de cent deu mil euros 
(110.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48907 tot i 
que depenent dels ens beneficiaris també pot veure’s afectada l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/47901 de l’exercici 2022. 
 
La convocatòria d’enguany es torna a veure afectada per la pandèmia de la COVID-19 
i la conseqüent situació de confinament i aïllament social imposades amb l’objecte de 
detenir la seva propagació. Com a resultat, en allò que afecta a aquesta convocatòria, 
es produeix un perjudici al sector cultural, un dels que es preveu que siguin més 
castigats a nivell econòmic. 
 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat 
de donar la màxima viabilitat als projectes objecte de subvenció, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades per la temporada 2021/22, incloent els 
concerts inicialment previstos en aquest període que no es puguin realitzar o que es 
realitzin en format virtual, o aquells concerts en que s’hagi de reduir el nombre de 
músics de la formació, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses 
directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització del 
concert, o de la realització del concert en format virtual, o de la reducció del nombre de 
músics de la formació en els concerts, hagi estat el compliment de les resolucions 
dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria 
de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 
D’acord amb la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, la proposta de concessió de 
les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò 
previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist l’informe emès per la cap de l’Oficina de Difusió Artística de data 5 d’abril de 2022 
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
En data 7 d’abril de 2022 s’ha reunit l’òrgan col·legiat i s’ha formalitzat la corresponent 
acta en la qual consta la proposta de resolució de la convocatòria.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) es va publicar 
en data 2 de febrer de 2022 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número d’identificació BDNS 607945. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC). 
 
Vist l’apartat 3.3.b) 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. 1388/2022, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de data 16 de febrer de 2022, que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència competitiva, per delegació de la Presidència. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres 
simfòniques i de cambra professionals i estables que tinguin la seva seu social a la 
demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat), (número convocatòria 
202220225120013043) d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

NIF Entitat Activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

G62415427 
Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

161 19.385 € 

G65718124 
Associació Amics de 
l'Orquestra de Cambra 
de Granollers 

OCGr.Temporada 21-22 158,5 19.085 € 

G63152060 
Fundació Privada 
Música Simfònica i de 
Cambra 

Temporada 21-22 de 
l'Orquestra Simfònica Sant 
Cugat  

157,5 18.965 € 

G59927590 
Associació Orquestra de 
Cambra Catalana 

Orquestres Professionals i 
estables 2022 

129 12.760 € 

F67549030 
Camerata Penedès, 
Orquestra Cooperativa 

Programació estable i 
activitats pedagògiques i 
socials de la Orquestra 
Camerata Penedès 

128,5 12.710 € 

G66112608 
Associació Cultural 
Manfred 

Dibuixant el Barroc 121 9.365 € 

G62334925 
Associació Cor i 
Orquestra Simfònica 
Harmonia 

Temporada Lírica Ciutat 
de Calella 

116,5 9.020 € 

G65081663 
Associació Musical 
Eduard Toldrà 

Camerata Eduard Toldrà  112,5 8.710 € 

    110.000 € 

 
Es fa constar que no s’ha desestimat cap de les sol·licituds presentades per acomplir 
tots els requisits i haver-los acreditat. 
 
Segon. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als projectes 
i activitats de les orquestres simfòniques i de cambra professionals i estables que 
tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat), 
segons estableix la convocatòria i les bases especifiques i atenent a la disponibilitat 
pressupostària: 
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Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats 
econòmiques als projectes valorats 
 
Totes les sol·licituds han estat admeses, analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases 
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 200 punts. 
 
Les sol·licituds que han obtingut una puntuació total igual o superior a 100 punts han estat 
considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix 
la base 10 de la convocatòria i les bases específiques. 
 
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, al seu article 12, la subvenció 
concedida serà com a màxim del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionats i 
fins a esgotar la consignació pressupostària. 
 
Criteri a. La qualitat artística de la formació (fins a 50 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri a1. La trajectòria professional del director artístic o director musical titular, fins a 20 
punts. En aquest apartat s’ha valorat l’experiència i participació del director artístic en altres 
orquestres o projectes similars, tant a nivell nacional com internacional. S’ha valorat 
positivament que el responsable artístic tingui l’especialització professional de director 
d’orquestra. 
 
Criteri a2. La trajectòria professional dels caps de corda, fins a 10 punts. En aquest apartat 
s’ha considerat l’experiència i participació dels diferents caps de corda en altres orquestres, 
tant a nivell nacional com internacional. S’ha valorat positivament també que els caps de 
corda hagin actuat com a solistes d’orquestra i en projectes de música de cambra. 
 
Criteri a3. La col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 10 punts. En aquest 
apartat s’ha considerat la col·laboració de l’orquestra amb altres formacions musicals així 
com formacions d’altres disciplines artístiques (teatre, dansa, etc.). 
 
Criteri a4. La participació de solistes i directors convidats, fins a 10 punts. S’ha valorat 
positivament els projectes amb una major diversitat de solistes i directors convidats, així 
com la trajectòria professional i reconeixement dels mateixos. S’ha considerat positivament 
aquelles orquestres que fan una aposta arriscada per convidar a solistes i directors 
emergents del teixit musical del país. 
 
Criteri b. L’interès del repertori (fins a 40 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri b1. L’interès artístic i coherència del repertori, fins a 10 punts. En aquest apartat s’ha 
considerat positivament la coherència i qualitat musical del repertori, així com la diversitat 
d’autors i tipologia d’obres. També s’ha valorat positivament aquelles formacions que fan 
una aposta, en el seu repertori, d’obres d’autors catalans. 
 
Criteri b2. La innovació i l’originalitat del repertori, fins a 10 punts. S’ha valorat positivament 
la recuperació d’obres poc conegudes, la inclusió d’obres de risc i d’altres gèneres com el 
jazz, música de cinema i músiques populars. També s’ha considerat positivament les 
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formacions que fan un esforç per estrenar obres de joves compositors, sobretot de l’àmbit 
català. 
 
Criteri b3. L’estrena d’obres de música contemporània inèdita, fins a 5 punts. En aquest punt 
es consideren les estrenes de música contemporània inèdita tot i que la introducció de nous 
arranjaments no suposarà que tinguin el caràcter d’inèdites. 
 
Criteri b4. La inclusió de directores o solistes femenines i d’obres de compositores, fins a 5 
punts. En aquest apartat s’ha tingut en compte tant la inclusió de directores o de solistes 
femenines com la inclusió d’obres d’autoria femenina en la programació presentada. 
 
Criteri b5. La incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 10 punts. 
En aquest apartat s’han considerat els concerts adreçats a públic familiar, a públic escolar  i 
aquelles propostes en què han col·laborat amb altres formacions de música, dansa o han 
integrat una direcció escènica al concert. També s’ha valorat positivament la incorporació de 
nous formats com audiovisuals, i en general aquelles propostes amb un format que pot 
suscitar un interès de públics que no són habituals en els concerts de les orquestres. 
 
Criteri c. Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 40 punts). S’ha 
valorat: 
 
Criteri c1. L’existència i grau d’interès d’un programa pedagògic i social o comunitari, fins a 
20 punts. S’han considerat tots aquells projectes i activitats que serveixen per acostar les 
activitats de l’orquestra a la ciutadania, com poden ser: projectes participatius adreçats tant 
a la ciutadania en general com a col·lectius i grups amateurs, assajos oberts, masterclass, 
xerrades divulgatives, programes per acostar la música a diferents col·lectius (hospitals, 
presons, tercera edat, persones amb risc d’exclusió social, entre d’altres), convenis de 
col·laboració amb conservatoris per incorporar alumnes en pràctiques professionals, acords 
amb escoles per tal de millorar l’educació musical dels alumnes i polítiques de preus amb 
col·lectius amb dificultats, entre d’altres. 
 
Criteri c2. La incorporació d’un programa d’activitats adreçats a millorar el benestar i la salut 
de les persones o col·lectius amb dificultats d’accessibilitat física, psíquica o amb problemes 
de salut mental, fins a 10 punts. S’han considerat tots aquells projectes i activitats que 
serveixen per acostar els continguts, actuacions i les activitats de l’orquestra a les persones 
o col·lectius amb problemes d’accessibilitat en compliment del Pla d’accessibilitat dels 
equipaments escènics i musicals públics. Participar en programes de l’Apropa cultura, a 
l’Agenda Vibra, la col·laboració amb entitats i organitzacions de persones amb discapacitat, 
promoure o difondre activitats o tallers participatius per aquests col·lectius, tot promovent 
activitats inclusives. 
 
Criteri c3. L’existència i coherència de les estratègies de comunicació i difusió del projecte, 
fins a 10 punts. S’ha valorat positivament aquelles orquestres que disposen d’un pla de 
comunicació integral o, en el seu defecte, s’han valorat  les accions concretes de 
comunicació que realitzen, tals com: disposar de web pròpia, utilitzar xarxes socials, fer 
difusió als mitjans de comunicació locals, comarcals o nacionals, disposar de base de dades 
i fer difusió de les seves activitats de forma regular, així com disposar d’una imatge gràfica, 
entre d’altres. 
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Criteri d. Activitat territorial (fins a 40 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri d1. Els concerts realitzats en el municipi seu de l’entitat o de residència, fins a 20 
punts. S’ha donat la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 15 o més concerts 
en el municipi seu de l’entitat o de residència i s’ha disminuït progressivament: 
 

15 concerts o més 20 punts 

Entre 13 i 14 concerts 18 punts 

Entre 11 i 12 concerts 15 punts 

Entre 9 i 10 concerts 12 punts 

Entre 7 i 8 concerts 10 punts 

Entre 5 i 6 concerts 8 punts 

Entre 3 i 4 concerts 6 punts 

2 concerts 4 punts 

1 concert 2 punts 

 
S’han tingut en compte els concerts, realitzats en streaming o gravats per ser retransmesos, 
realitzats al municipi seu de l’entitat o de residència, sempre i quan no hagin estat alhora 
presencials. 
 
Criteri d2. Les contractacions professionals en programacions estables, cicles i festivals 
professionals a Catalunya que es facin fora del municipi seu de l’entitat o de residència, fins 
a 20 punts. S’ha donat la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 25 o més 
concerts fora del municipi seu de l’entitat o de residència i s’ha disminuït progressivament: 
 

25 concerts o més 20 punts 

Entre 21 i 24 concerts 18 punts 

Entre 17 i 20 concerts 15 punts 

Entre 13 i 16 concerts 12 punts 

Entre 9 i 12 concerts 9 punts 

Entre 7 i 8 concerts 7 punts 

Entre 5 i 6 concerts 5 punts 

Entre 3 i 4 concerts 4 punts 

2 concerts 3 punts 

1 concert 2 punts 

 
S’han tingut en compte els concerts, realitzats en streaming o gravats per ser retransmesos, 
realitzats fora del municipi seu de l’entitat o de residència, sempre i quan no hagin estat 
alhora presencials. 
 
Criteri e. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 30 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri e1. Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 10 punts. S’ha valorat 
positivament la plantilla de músics que formen part de l’orquestra. S’han valorat les 
despeses de contractació del personal artístic, les despeses de direcció, gestió, 
administració, comercials, les despeses de producció, les despeses en comunicació, 
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promoció de públics, web, i per últim les despeses en programes educatius, socials i 
comunitaris. 
 
Criteri e2. Ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 10 punts. S’ha donat la 
màxima puntuació als projectes que obtenen un 70% dels ingressos per caixets o taquilla i 
s’ha disminuït progressivament, establint un mínim d’un 30% dels ingressos per aquest 
concepte: 
 

70% o més del pressupost 10 punts 

Entre el 60% i el 69% del pressupost 8 punts 

Entre el 50% i el 59% del pressupost 6 punts 

Entre el 40% i el 49% del pressupost 4 punts 

Entre el 30% i 39% del pressupost 2 punts 

 
Criteri e3. Patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 10 punts. S’ha 
donat la màxima puntuació als projectes que obtenen entre un 11% i un 15% dels ingressos 
per patrocini i mecenatge i s’ha disminuït progressivament: 
 

Entre el 11% i el 15% del pressupost 10 punts 

Entre el 8% i 10% del pressupost 8 punts 

Entre 4% i 7% del pressupost 6 punts 

Entre l’1% i el 3% del pressupost 4 punts 

 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 
 

NIF Entitat Activitat 
Puntuació Total 

punts a b c d e 

G62415427 
Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

Orquestra de Cambra 
Terrassa 48 

39 32 28 40 22 161 

G65718124 
Associació Amics de 
l'Orquestra de Cambra 
de Granollers 

OCGr Temporada 21-22 44 34 34,5 23 23 158,5 

G63152060 
Fundació Privada 
Música Simfònica i de 
Cambra 

Temporada 21-22-
Orquestra Simfònica 
Sant Cugat 

43 30 31,5 25 28 157,5 

G59927590 
Associació Orquestra 
de Cambra Catalana 

Orquestres 
Professionals i estables 
2022 

38 25 26 21 19 129 

F67549030 
Camerata Penedès, 
Orquestra Cooperativa 

Programació estable i 
activitats pedagògiques i 
socials de la Orquestra 
Camerata del Penedès 

37 26 28,5 15 22 128,5 

G66112608 
Associació Cultural 
Manfred 

Dibuixant el Barroc 37 25 25 18 16 121 

G62334925 
Associació Cor i 
Orquestra Simfònica 
Harmonia 

Temporada Lírica Ciutat 
de Calella 

33 18 25,5 22 18 116,5 

G65081663 
Associació Musical 
Eduard Toldrà 

Camerata Eduard Toldrà 31 24 21,5 11 25 112,5 
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NIF Entitat 
Import 

concedit 

Operació 
comptable / 

posició 

G59927590 Associació Orquestra de Cambra Catalana 12.760 € 2203001316/4 

F67549030 Camerata Penedès, Orquestra Cooperativa 12.710 € 2203001316/5 

G66112608 Associació Cultural Manfred 9.365 € 2203001316/6 

G62334925 
Associació Cor i Orquestra Simfònica 
Harmonia 

9.020 € 
2203001316/7 

G65081663 Associació Musical Eduard Toldrà 8.710 € 2203001316/8 

 
Quart. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats 
serà el comprés entre el 15 de setembre de 2022 i, com a màxim, el dia 16 de 
novembre de 2022, d’acord amb la clàusula 21 de la convocatòria aprovada. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al 
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Sisè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler 
d’anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions, en 
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com 
recull la clàusula 14 de la convocatòria.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, 
per al curs 2020-2021 (Exp. núm. 2022/0004451).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. El preàmbul de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC) 

defineix el servei públic d'educació com un servei essencial de la comunitat que pot 
ser prestat pels poders públics i la iniciativa social com a garantia dels drets 
fonamentals dels ciutadans i de les ciutadanes. 
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2. L’article 198 de la LEC preveu la subvenció de les llars d’infants de titularitat privada 
que desenvolupin una activitat amb finalitat essencial de servei, i que entre els 
criteris de preferència que s’estableixin ha de figurar la satisfacció de necessitats 
d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en 
zones rurals. 

 
3. La Diputació de Barcelona, en l’àmbit específic de l’educació, i des de la Gerència 

de Serveis d’Educació, coopera i col·labora amb els governs locals de la seva 
demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les necessitats 
educatives emergents i de conferir finançament en matèria de centres educatius; i 
atès que s’han impulsat programes específics de finançament de les llars d’infants, 
a fi de contribuir al funcionament d’aquests centres i al sosteniment de les places, 
és voluntat estendre aquest finançament a altres entitats que actuen sobre el 
territori amb vocació de servei públic. 

 
4. Atesa la voluntat de cooperar en el sosteniment de les llars d’infants dels respectius 

territoris, es planteja aquesta convocatòria i les bases que la regulen, que té per 
objecte l’atorgament de subvencions destinades al finançament a les llars d’infants 
de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant la 
minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars 
d’infants, per al curs 2020-2021. 

 
5. L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN MILIÓ 

CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de l’any 2022 de 
la Diputació de Barcelona. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El marc legal de les subvencions 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. L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança), regula 
els procediments de concessió de subvencions que tramiti la Diputació de 
Barcelona. 

 
3. L’Ordenança estableix a l’article 16.2 que la concurrència competitiva és la forma 

ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 
de la LGS. 
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4. L’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17 i següents de 

l’Ordenança. 
 
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 de la LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com l’establert a la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i ajudes públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
l’extracte de la convocatòria en llengua catalana i castellana. 

 
6. Els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, en relació a les obligacions, principis 
ètics i regles de conducta dels beneficiaris de les subvencions. 

 
7. La Llei 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència 

davant de la violència, modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin 
el contacte habitual amb menors d’edat. 

 
8. 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 pel decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, i publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 16 de febrer, que atribueix 
a la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència per delegació de la Presidència.  
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria núm. 202220225120013153 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social 
de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2020-2021, el text 
íntegre de les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES AL 
FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D’INICIATIVA 
SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE 
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LES QUOTES RELATIVES A L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES 
LLARS D’INFANTS, PER AL CURS 2020-2021 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013153 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació (en endavant, 
l’Ordenança). 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social, per al curs 2020-2021, prioritzant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.  
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes 
subvencions tenen per finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es 
configuren d’acord amb la condició de necessitat social d’interès general que la normativa 
de subvencions atorga a les accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, 
l’exclusió social i l’atenció a la infància en risc. Així doncs, aquestes subvencions es 
destinaran prioritàriament a minorar les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes de 
les escoles bressol privades d’iniciativa social corresponents al curs escolar 2020-2021. 
 
3. Període d'execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques s’han 
de destinar a finançar despeses d’escolarització de les llars d’infants privades d’iniciativa 
social, relatives al curs escolar 2020-2021 (de l’1.09.2020 al 31.08.2021). 
 
4. Beneficiaris i requisits dels sol·licitants 
 
Poden concórrer a la convocatòria d’aquestes subvencions les entitats privades d’iniciativa 
social, titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que escolaritzin infants de 
zero a tres anys, i que reuneixin totes i cadascuna de les següents condicions: 
 

a) Estar autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per 
impartir el primer cicle de l’educació infantil. 
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b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense finalitat de lucre, inscrites al 
Registre General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o equivalent i 
que els centres pels quals es sol·licita la subvenció siguin de la província de 
Barcelona. 

c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre. 
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió 

de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres, modificat pel Decret 
101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 
l’educació infantil. 

 
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria. 

 
5. Documentació a aportar  
 

 La sol·licitud de subvenció, signada electrònicament pel/per la representant legal de 

l’entitat, d’acord amb el model normalitzat per a la present convocatòria, que inclou els 
següents annexos: 

 
1. Memòria, dades d’escolarització i matriculació del centre (Annex 1). 
2. Declaració responsable del cost del servei d’escolarització (Annex 2). 
3. Declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions de l’entitat 

beneficiaria i declaració responsable de la direcció del centre i el personal educador 
conforme estan en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels 
centres (Annex 3). 

4. Declaració responsable del què preveu l’article 57.1. i 57.3. de la Llei orgànica 
8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la 
violència (Annex 4). 

5. Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans 
de direcció o d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (Annex 5).  

6. Declaració responsable que l’entitat ha lliurat la documentació acreditativa de la 
seva personalitat jurídica i de la representació legal en la convocatòria del curs 
2018-2019 o en la convocatòria del curs 2019-2020, gestionades per la Gerència de 
Serveis d’Educació; i/o documentació que aporta en cas que aquesta no continuï 
vigent (Annex 6).  

 
En el cas de que no hagi estat lliurada a la Gerència de Serveis d’Educació en cap 
de les dues convocatòries anteriors: 2018-2019 (núm. convocatòria 
20205120011663) i/o 2019-2020 (núm. convocatòria 202120215120012393), caldrà 
adjuntar la següent documentació:  
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1. Identificació de l’entitat, aportant: 
 

 Còpia del NIF de l’entitat sol·licitant. 

 Còpia de l’escriptura de constitució o dels estatuts, acreditativa de la condició 
d’entitat sense finalitat de lucre.  

 Còpia de la inscripció de l’entitat en el Registre General d’Entitats Jurídiques 
de la Generalitat de Catalunya o equivalent. 

 
2. Identificació del/de la representant legal, aportant: 

 

 Còpia del DNI. 

 Còpia dels poders de representació o certificat expedit pel/per la 
Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat 
sol·licitant. 

 
6. Termini, formes i lloc de presentació de les sol·licituds 

 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 10 de maig de 2022 i finalitzarà 
el 25 de maig de 2022.  
 
La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se exclusivament a través de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/) a l’apartat subvencions - educació, omplint la sol·licitud de subvenció específica 
de la convocatòria, que serà signada electrònicament pel representant legal de l’entitat, amb 
el certificat digital personal (IdCat, DNIe, IdCAT Mòbil, Cl@ve, etc) i que anirà acompanyat 
de la documentació exigida a la Base 5. 
 
El formulari de sol·licitud de subvenció específic de la convocatòria, els seus annexos i les 
bases d’aquesta convocatòria, podran trobar-se al següent lloc web: 
https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. Les entitats sol·licitants hauran de presentar una única sol·licitud de 
subvenció en aquesta convocatòria, en cas contrari, es tindrà en compte l’última sol·licitud 
presentada. 

 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de 
Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya 126, Barcelona) on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de dilluns a 
divendres de 10:00h a 13:00h. Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions 
per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot i això, sens 
perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions 
públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques  

 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència dels Serveis 
d’Educació, mitjançant correu electrònic adreçat a gestio.educacio@diba.cat i a 
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registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert 
de la convocatòria. 
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
sol·licitant per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent del 
requeriment, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s’entendrà desistit de la seva sol·licitud.  

 
Les esmenes s’hauran de lliurar exclusivament a través de la seu electrònica de la Diputació 
de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) a l’apartat subvencions – 
educació - tràmit d’esmena. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Sense perjudici del compliment de la condició de beneficiari d’acord amb la Base 4, per a 
valorar les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris:  
 
Criteri 1: nombre d’alumnes escolaritzats al centre segons el següent barem: 
 

 Alumne escolaritzat en una llar d’infants en zona amb el mateix codi postal que un 
centre educatiu classificat de màxima complexitat pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.............................................................................2 punts 

 
Per determinar les llars d’infants privades d’iniciativa social que compleixen la 
condició d’estar en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits s’estableix el 
criteri de coincidència amb el codi postal que correspongui als centres educatius 
classificats de màxima complexitat pel Departament d’Educació en la darrera 
resolució publicada mitjançant l’annex 5 de la Resolució EDU/819/2022, de 21 de 
març.  
 
 

Municipis/Codis postals amb centres  
de màxima complexitat  

Municipi Codi postal 

Badalona 08911 

 
08913 

 08914 

 
08917 

 
08918 
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Municipis/Codis postals amb centres  
de màxima complexitat  

Municipi Codi postal 

Barcelona 08001 

08003 

08004 

08014 

08015 

08016 

08019 

08020 

08028 

08030 

08031 

08032 

08033 

08038 

08042 

Canovelles 08420 

Cornellà de Llobregat 08940 

Esplugues de Llobregat 08950 

Franqueses del Vallès, Les 08520 

Gavà 08850 

Granollers 08401 

 
08403 

Hospitalet de Llobregat, L' 08901 

 
08902 

 
08903 

 08904 

 
08905 

 
08906 

 
08907 

Igualada 08700 

Manlleu 08560 

Manresa 08240 

 
08242 

 
08243 
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Municipis/Codis postals amb centres  
de màxima complexitat  

Municipi Codi postal 

Martorell 08760 

Mataró 08302 

 
08303 

 
08304 

Mollet del Vallès 08100 

Montcada i Reixac 08110 

Montornès del Vallès 08170 

Olesa de Montserrat 08640 

Pineda de Mar 08397 

Prat de Llobregat, El 08820 

Ripollet 08291 

Rubí 08191 

Sabadell 08201 

 
08202 

 08203 

 
08204 

 
08205 

 
08207 

 
08208 

Sant Adrià de Besòs 08930 

Sant Boi de Llobregat 08830 

Sant Joan Despí 08970 

Sant Pere de Ribes 08812 

Sant Vicenç dels Horts 08620 

Santa Coloma de Gramenet 08921 

 
08922 

 08923 

 
08924 

Santa Margarida de Montbui 08710 

Terrassa 08222 

 
08223 

 
08224 

 
08225 

 
08226 
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Municipis/Codis postals amb centres  
de màxima complexitat  

Municipi Codi postal 

 
08227 

Vic 08500 

Viladecans 08840 

Vilafranca del Penedès 08720 

 

 Alumne escolaritzat en una llar d’infants que no compleixi la condició 
anterior........................................................................................................1 punt  

 
Nombre d’alumnes que constin escolaritzats a les llars d’infants a la finalització 
del curs escolar objecte de la convocatòria. 

 
Criteri 2: nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials: 

 

 Alumne escolaritzat amb necessitats educatives especials.......................4 punts 
 
El nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials, referit a l’alumnat que 
disposa de dictamen d’escolarització per part d’equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica (EAP) o altres certificats i informes amb efectes equivalents 
(acreditació d’una discapacitat igual o superior al 65%). 
 

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la 
present convocatòria és d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €) i anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2022. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària 
màxima establerta. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits. 
 
L’assignació individual de cada beneficiari es calcularà de forma directament proporcional a 
la puntuació obtinguda, respecte de la suma total de punts assignats al conjunt de 
beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta convocatòria.  
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total d’escolarització per alumne (s’entén per cost total d’escolarització per 
alumne, la despesa corrent i unitària per alumne escolaritzat  a l’escola bressol, excloent-ne 
els serveis complementaris -servei menjador, acollida/permanència, casal d’estiu- i els altres 
serveis d’atenció a la petita infància i a les seves famílies -espai nadó, espai familiar, espai 
de joc o ludoteca-).  
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12. Òrgan competent per a la instrucció i proposta de resolució 
 
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. 

 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, i que estarà format per les següents persones: 
 

• El President delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, o persona en qui 
delegui. 

• La Coordinadora de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut o persona en qui delegui. 
• Un/a representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
• La Gerenta de Serveis d’Educació o persona en qui delegui. 
• Un/a representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que també actuarà com a 

secretari/ària. 
 

L’òrgan competent per a la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.  
 
13. Termini de resolució, de publicació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar aquesta convocatòria de subvencions és, com a 
màxim, de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-
se d’actes integrats d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer 
en el termini de deu dies des de l’aprovació.  
 
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web 
següent: https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
publicació. 
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14. Acceptació de la subvenció  
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà 
acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la concessió. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.  
 

1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 

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

4. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, 
tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a 
la concessió que l’integrin. 

5. Conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions, els documents de qualsevol mena 
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. 

6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 de l’Ordenança. 

 
16. Despesa subvencionable  
 
Són subvencionables les despeses de personal derivades del cost del servei 
d'escolarització dels infants durant el curs objecte de la present convocatòria. 
Concretament, s'accepten les nòmines dels mestres, educadors i personal contractat, i les 
despeses corresponents de seguretat social. 
 
Serà igualment despesa subvencionable la relativa al cost de l’informe d’auditor al que fa 
referència la Base 18. 
 
17. Forma de pagament 
 
El pagament total de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop, prèvia presentació de 
la justificació exigida, dins del termini establert a l’efecte en aquestes bases. 
 
Així mateix, abans del pagament, el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-
se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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18. Termini i forma de justificació  
 
El termini per a la justificació de les subvencions és del 16 d’agost de 2022 al 17 d’octubre 
de 2022. 
 
Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats, 
a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona exclusivament a 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ a l’apartat subvencions - educació i 
d’acord amb el previst a la Base 6 per a les sol·licituds. 
 
Aquestes justificacions s’hauran de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb 
aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 
 

 Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

 Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 
mínim de l’article 74.5 RLGS. 

 Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS. 

 
L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

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

 Indicar el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència. 

 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la 
subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels 
alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2020-2021.  
 
El/la representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada i la 
Diputació de Barcelona podrà sol·licitar en qualsevol moment els originals per poder acarar 
la documentació. 
 
19. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
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detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui requerit/da, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a iniciar 
els tràmits de revocació de la subvenció.  

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 
sigui requerit/da, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a iniciar els tràmits de 
revocació de la subvenció.  

 
20. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries queden exonerades de la presentació de garanties pel pagament 
de la subvenció en no haver-hi pagaments anticipats i ateses les seves finalitats. 
 
21. Compatibilitat de les subvencions amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del servei d’escolarització per alumne. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
22. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions, i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), en la Seu 
Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web següent: 
https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades. 
 
23. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans electrònics i audiovisuals, 
mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge corporativa 
corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva web: 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
24. Causes de reintegrament 
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  
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Serà causa de reintegrament de la subvenció l’incompliment de les previsions del Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els 
requisits dels centres, i del Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments 
del primer cicle d’educació infantil, així com les de l’article 37 de la LGS. 
 
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS.  
 
25. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General 
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 

26. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
També resulten d’aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, 
de 9 de febrer, de  transparència i el dret d’accés a la informació pública.  
 

27. Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de la 
subvenció de finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al 
curs 2020-2021 de la Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i 
en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb 
finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
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Nacional de publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC). No s’ha previst cap altre cessió.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des 
d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla. 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa la 
Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries en el 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 28 D’ABRIL DE 2022 DE LA JUNTA DE GOVERN 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA I 
BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES AL FINANÇAMENT DE LES LLARS 
D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ 
DE BARCELONA, MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE LES QUOTES RELATIVES A 
L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES LLARS D’INFANTS, PER AL 
CURS 2020-2021, PROMOGUDES PER LA GERÈNCIA DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ.  

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013153 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-
privades 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Poden concórrer a la convocatòria d’aquestes subvencions les entitats privades d’iniciativa 
social, titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que escolaritzin infants de 
zero a tres anys, i que reuneixin totes i cadascuna de les següents condicions: 
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a) Estar autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per 
impartir el primer cicle de l’educació infantil. 

b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense finalitat de lucre, inscrites al 
Registre General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o equivalent i 
que els centres pels quals es sol·licita la subvenció siguin de la província de 
Barcelona. 

c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre. 
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió 

de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. 

 
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil. 
 
Segon. Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social, per al curs 2020-2021, prioritzant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.  
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Corporació, aquestes 
subvencions tenen per finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es 
configuren d’acord amb la condició de necessitat social d’interès general que la normativa 
de subvencions atorga a les accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, 
l’exclusió social i l’atenció a la infància en risc. Així doncs, aquestes subvencions es 
destinaran prioritàriament a minorar les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes de 
les escoles bressol privades d’iniciativa social corresponents al curs escolar 2020-2021. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la 
present convocatòria és d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €) i anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2022. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària 
màxima establerta. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 10 de maig i finalitzarà el 25 de 
maig de 2022. 
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Sisè. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques s’han 
de destinar a finançar despeses d’escolarització de les llars d’infants privades d’iniciativa 
social, relatives al curs escolar 2020-2021 (de l’1.09.2020 al 31.08.2021). 
 
Setè. Altres dades 
 
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits. 
 
L’assignació individual de cada beneficiari es calcularà de forma directament proporcional a 
la puntuació obtinguda, respecte de la suma total de punts assignats al conjunt de 
beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta convocatòria.  
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total d’escolarització per alumne (s’entén per cost total d’escolarització per 
alumne, la despesa corrent i unitària per alumne escolaritzat a l’escola bressol, excloent-ne 
els serveis complementaris -servei menjador, acollida/permanència, casal d’estiu– i els 
altres serveis d’atenció a la petita infància i a les seves famílies -espai nadó, espai familiar, 
espai de joc o ludoteca-). 
 
El termini per a la justificació de les subvencions és del 16 d’agost de 2022 al 17 d’octubre 
de 2022”. 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana, que s’adjunten com Annex I i Annex II 
respectivament, en compliment d’allò previst a la Resolució de 15 de juny de 2020, de 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per import 
d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022. 
 
Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
Electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
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ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement de l'escissió parcial del patrimoni de la Institució Benèfica Amics 
dels Avis, a favor de la Fundació Privada Sant Andreu Salut, a efectes del 
pagament de la subvenció atorgada, a la Institució Benèfica Amics dels Avis, en 
la convocatòria de subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre de 
l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social (Exp. núm. 2021/2193).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 29 de juliol de 

2021 (núm. d’acord 515), va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria (núm. 202120205120012303) per a l’atorgament de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, 
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2021.  

 
2. En virtut de la resolució esmentada, es va concedir una subvenció a la Institució 

Benèfica Amics dels Avis, amb NIF G08971749, per un import de 3.294,49 € i per al 
desenvolupament del projecte “La rítmica i la gent gran VII”, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60000/23100/48901 del pressupost de la Corporació per a l’any 
2021. 

 
3. En data 1 de març de 2022, la Fundació Privada Sant Andreu Salut presenta 

sol·licitud al Registre General de la Diputació de Barcelona per tal d’informar de 
l’escissió parcial del patrimoni de la Institució Benèfica Amics dels Avis, a favor de 
la Fundació Privada Sant Andreu Salut amb el traspàs en bloc d’una part del seu 
patrimoni.  

 
4. En la l’esmentada sol·licitud s’adjunta la Resolució de la Direcció General de Dret, 

Entitats Jurídiques i Mediació, del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, de data 21 de desembre de 2021, per la qual s’aprova i s’inscriu l'acord 
d'escissió parcial de la Institució Benèfica Amics dels Avis (núm. 131), a favor de la 
Fundació Privada Sant Andreu Salut (núm. 370), pres pel Patronat el dia 21 de juny 
de 2021. 
 

5. Com s’ha comentat en el paràgraf 2n de la part expositiva, la despesa  de la 
subvenció concedida a la Institució Benèfica Amics dels Avis, es va imputar a 
l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 del pressupost de la Corporació 
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per a l’any 2021. Amb motiu de la incorporació dels romanents de l’exercici 2021 al 
2022 (modificació de crèdit 1/2022), l'aplicació pressupostària on s'han vinculat les 
disposicions de la despesa relatives a la concessió de la subvenció esmentada és 
la G/60000/23100/48902, motiu pel qual s'ha anul·lat d'aquesta aplicació la 
disposició inicialment efectuada en favor de la Institució Benèfica Amics dels Avis. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, i publicada al 
BOPB de 16 de febrer de 2022, correspon a la Junta de Govern, per delegació de la 
presidència, l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, així com l’aprovació de la convocatòria de beques i premis de naturalesa 
subvencional, per delegació de la Presidència, correspon a la Junta de Govern. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE coneixement de l’escissió parcial del patrimoni de la Institució 
Benèfica Amics dels Avis, a favor de la Fundació Privada Sant Andreu Salut, segons 
es fa constar a la resolució de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i 
Mediació, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 21 de 
desembre de 2021, per la qual s’aprova l’escissió i s’inscriu en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya, a efectes del pagament de la subvenció 
atorgada a la Institució Benèfica Amics dels Avis, en el marc de la convocatòria de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2021. 
 
Segon. ANUL·LAR la disposició de la despesa d’import 3.294,49 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48902, efectuada a favor de la Institució 
Benèfica Amics dels Avis,  amb NIF G08971749. 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa d’import 3.294,49 €, a favor de la Fundació Privada 
Sant Andreu Salut, amb NIF G58666983, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60000/23100/48902, del vigent pressupost de la Corporació, condicionat a la 
regularització comptable aprovada en l’acord anterior. 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords a la Institució Benèfica Amics dels Avis i a la 
Fundació Privada Sant Andreu Salut.” 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement del canvi de denominació de l'entitat Aprenem, associació per a la 
inclusió de les persones amb trastorn de l'espectre autista que, d'ara en 
endavant, serà Aprenem Autisme Associació, tot conservant el NIF (Exp. núm. 
2021/2193).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 29 de 

juliol de 2021 (BOPB 3 d’agost de 2021), aprovà, per delegació de la presidència, la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202120205120012303) de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2021.  

 
2. En virtut de la resolució esmentada, es va concedir una subvenció a l’entitat 

Aprenem, associació per a la inclusió de les persones amb trastorn de l'espectre 
autista, amb NIF G64177421, per un import de 16.777,60.-€, pel desenvolupament 
del projecte “Programa de Respir. Caps de setmana en família i suports personals”. 

 
3. A efectes del pagament de la quantitat atorgada, l’entitat ens comunica, en data 2 

de març de 2022, que han modificat els seus Estatuts. Aquesta modificació 
consisteix en el canvi de la denominació de l’entitat Aprenem, associació per a la 
inclusió de les persones amb trastorn de l'espectre autista que, d’ara en endavant, 
serà Aprenem Autisme Associació. 

 
4. Per resolució de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 10 de setembre de 
2021, es va resoldre inscriure la modificació dels estatuts de l’associació, en els 
termes transcrits en el nou exemplar dels estatuts, en el Registre d'associacions de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
5. D’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, i publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022. 

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

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE coneixement del canvi de denominació de l’entitat Aprenem, 
associació per a la inclusió de les persones amb trastorn de l'espectre autista que, 
d’ara en endavant, serà Aprenem Autisme Associació, tot conservant el NIF 
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G64177421, tal i com es desprèn de la resolució de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques, de 10 de setembre de 2021, per la qual s’inscriu la modificació dels 
Estatuts de l’associació en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon. NOTIFICAR aquests acords a Aprenem Autisme Associació.” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs material "Grups de suport emocional i 
d'ajuda mútua", 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. 2022/0005657).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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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Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de la 

Diputació 
(EUR) 

22/Y/318772 202210015900 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0802000J 
Ajuntament 
de Begues 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318771 202210019010 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0802900A 
Ajuntament 
de Cabrera 

de Mar 
100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318774 202210007059 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0803000I 
Ajuntament 
de Cabrils 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318768 202210014271 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0804100F 
Ajuntament 

de Cànoves i 
Samalús 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318748 202210016230 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0805500F 
Ajuntament 

de 
Castelldefels 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318717 202210023031 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0828600G 
Ajuntament 

de la Torre de 
Claramunt 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318765 202210010775 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0811800B 
Ajuntament 

de Masquefa 
100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318763 202210021409 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812200D 
Ajuntament 

de Molins de 
Rei 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318747 202210020975 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0813400I 
Ajuntament 

de Montmeló 
100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318742 202210016421 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0818300F 
Ajuntament 

de Rubí 
100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318734 202210014617 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0819700F 

Ajuntament 
de Sant 

Antoni de 
Vilamajor 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318728 202210019979 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0820100F 
Ajuntament 

de Sant 
Celoni 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318726 202210014374 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0809700H 

Ajuntament 
de Sant 

Salvador de 
Guardiola 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318706 202210016538 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0824400F 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Cervelló 

100 punts 1.665,00 € 
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Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de la 

Diputació 
(EUR) 

22/Y/318708 202210014628 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0821300A 
Ajuntament 

de Vilassar de 
Dalt 

100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318702 202210019081 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0814200B 
Ajuntament 

d'Òdena 
100 punts 1.665,00 € 

22/Y/318779 202210018967 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800900C 
Ajuntament 
d'Argentona 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318775 202210018089 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0801200G 
Ajuntament 

d'Avinyó 
75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318770 202210018737 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0802800C 
Ajuntament 
de Cabrera 

d'Anoia 
75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318752 202210023869 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0803900J 
Ajuntament 
de Canet de 

Mar 
75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318757 202210004808 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0804000H 
Ajuntament 

de Canovelles 
75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318759 202210007152 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0804500G 
Ajuntament 

de Cardedeu 
75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318764 202210015894 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0806100D 
Ajuntament 

de Castellnou 
de Bages 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318761 202210017660 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826600I 

Ajuntament 
de 

Cerdanyola 
del Vallès 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318754 202210014625 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0806800I 
Ajuntament 
de Collbató 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318737 202210021140 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0818000B 
Ajuntament 
de la Roca 
del Vallès 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318753 202210020592 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0811600F 
Ajuntament 

de les Masies 
de Voltregà 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318767 202210021078 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0811400A 
Ajuntament 

de Martorelles 
75 punts 1.665,00 € 
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22/Y/318756 202210021291 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812300B 
Ajuntament 

de Mollet del 
Vallès 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318746 202210020710 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0815800H 
Ajuntament 

de Parets del 
Vallès 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318741 202210009324 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0823000E 
Ajuntament 

de Premià de 
Dalt 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318738 202210017080 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0818600I 
Ajuntament 
de Sabadell 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318732 202210010562 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0820700C 

Ajuntament 
de Sant 
Esteve 

Sesrovires 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318733 202210014014 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0820900I 
Ajuntament 

de Sant Feliu 
de Codines 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318703 202210016249 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0821900H 
Ajuntament 
de Sant Just 

Desvern 
75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318731 202210022909 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0822600C 
Ajuntament 

de Sant Martí 
de Tous 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318723 202210016218 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0823800H 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318725 202210017736 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0824000D 

Ajuntament 
de Sant 
Sadurní 
d'Anoia 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318727 202210019135 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826400D 

Ajuntament 
de Sant 

Vicenç de 
Montalt 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318720 202210022056 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826500A 

Ajuntament 
de Sant 

Vicenç de 
Torelló 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318701 202210018335 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0826300F 

Ajuntament 
de Sant 

Vicenç dels 
Horts 

75 punts 1.665,00 € 
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22/Y/318721 202210023446 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0824500C 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Gramenet 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318781 202210023930 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0827900B 
Ajuntament 
de Terrassa 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318718 202210013803 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0828400B 
Ajuntament 
de Tordera 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318716 202210023259 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0829900J 
Ajuntament 

de Vic 
75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318715 202210020447 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830200B 
Ajuntament 

de Viladecans 
75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318714 202210014137 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830600C 
Ajuntament 

de Vilafranca 
del Penedès 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318713 202210015000 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0821700B 
Ajuntament 

de Vilassar de 
Mar 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318751 202210016563 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0811700D 
Ajuntament 
del Masnou 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318749 202210015471 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0810100H 
Ajuntament 
d'Igualada 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318743 202210010586 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0814700A 
Ajuntament 
d'Olivella 

75 punts 1.665,00 € 

22/Y/318776 202210011870 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800100J 
Ajuntament 

d'Abrera 
50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318777 202210015597 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0801400C 
Ajuntament 
d'Aiguafreda 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318778 202210022726 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0831200A 
Ajuntament 
de Badia del 

Vallès 
50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318704 202210023577 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0825200I 
Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès 

50 punts 1.665,00 € 
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22/Y/318773 202210017710 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0803500H 
Ajuntament 
de Calella 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318758 202210023737 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0803800B 
Ajuntament 
de Campins 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318766 202210023331 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0807300I 
Ajuntament 
de Cubelles 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318769 202210014811 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0810600G 
Ajuntament 

de Lliçà 
d'Amunt 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318755 202210022473 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812000H 
Ajuntament 
de Mataró 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318745 202210018857 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812700C 
Ajuntament 
de Monistrol 
de Calders 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318705 202210020113 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0812500G 
Ajuntament 
de Montgat 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318744 202210009168 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0815600B 
Ajuntament 
de Pallejà 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318740 202210017827 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0817100A 
Ajuntament 

de Premià de 
Mar 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318736 202210007417 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0819000A 
Ajuntament 
de Sallent 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318735 202210021482 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0819500J 

Ajuntament 
de Sant 

Andreu de la 
Barca 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318730 202210014481 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0820400J 

Ajuntament 
de Sant 

Cugat del 
Vallès 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318782 202210024205 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0821600D 
Ajuntament 

de Sant Joan 
Despí 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318707 202210013486 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0822000F 

Ajuntament 
de Sant 
Llorenç 

d'Hortons 

50 punts 1.665,00 € 
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22/Y/318729 202210003756 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0822900G 

Ajuntament 
de Sant 

Mateu de 
Bages 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318724 202210020437 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0823100C 
Ajuntament 

de Sant Pere 
de Ribes 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318719 202210019199 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0827000A 
Ajuntament 
de Sitges 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318722 202210018965 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0828500I 
Ajuntament 
de Torelló 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318711 202210017085 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0829600F 
Ajuntament 
de Vallirana 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318710 202210021159 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830300J 
Ajuntament 
de Vilanova 

del Camí 
50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318709 202210018264 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0830800I 
Ajuntament 

de Vilanova i 
la Geltrú 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318739 202210016846 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0816800G 
Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318762 202210018475 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0807600B 
Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318760 202210012624 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800015J 
Consell 

Comarcal del 
Berguedà 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318712 202210021516 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800317J 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

50 punts 1.665,00 € 

22/Y/318750 202210012865 
Grups de suport 

emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

P0800024B 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 

Plana 

50 punts 1.665,00 € 

 
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. 
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Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim en el període d’un any des de 

l’aprovació dels presents acords 
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 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 manca de recursos: 
 
Recurs: Grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM) 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210022204 

Grups de suport 
emocional i 
d'ajuda mútua 
(GSAM) 

P0804600E 
Ajuntament de 

Cardona 
25 

Incompliment 
de requisits. No 

assolir la 
puntuació 
mínima 

202210019239 

Grups de suport 
emocional i 
d'ajuda mútua 
(GSAM) 

P0830100D 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

25 

Incompliment 
de requisits. No 

assolir la 
puntuació 
mínima 

202210008360 

Grups de suport 
emocional i 
d'ajuda mútua 
(GSAM) 

P0831000E 
Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
25 

Incompliment 
de requisits. No 

assolir la 
puntuació 
mínima 

202210017582 

Grups de suport 
emocional i 
d'ajuda mútua 
(GSAM) 

P0819200G 
Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
0 

Incompliment 
de requisits. No 

assolir la 
puntuació 
mínima 

 
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 
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aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’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 del recurs tècnic "Serveis d’intervenció 
Socioeducativa", 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. 2022/0005668).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. 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: 

 
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. 
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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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/318689 202210018276 
Serveis 

d’Intervenció 
Socioeducativa 

P5800008D 
Consell 

Comarcal del 
Maresme 

100 8.712 

22/Y/318693 202210021400 
Serveis 

d’Intervenció 
Socioeducativa 

P0812200D 
Ajuntament 

de Molins de 
Rei 

50 6.352,5 

22/Y/318691 202210017619 
Serveis 

d’Intervenció 
Socioeducativa 

P0824000D 

Ajuntament 
de Sant 
Sadurní 
d'Anoia 

75 5.626,5 

22/Y/318690 202210015315 
Serveis 

d’Intervenció 
Socioeducativa 

P0810100H 
Ajuntament 
d'Igualada 

100 6.352,5 

22/Y/318692 202210013227 
Serveis 

d’Intervenció 
Socioeducativa 

P0808800G 
Ajuntament 

de Gavà 
100 6.352,5 

 
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. 
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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, 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 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 de requisits: 
 
Recurs: Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
 

Núm. Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202210021149 
Serveis 

d’Intervenció 
Socioeducativa 

P0810000J 
Ajuntament de 
l’Hospitalet de 

Llobregat 

Per excedir el límit de 
demandes tècniques del 

servei 

 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Servei d’Intervenció Socioeducativa 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

202210014795 
Servei 

d’Intervenció 
Socioeducativa 

P0810600G 
Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt 

Desistida per l’ens 
local 

 
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.” 
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30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de 
persones amb discapacitat i salut mental", 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. 2022/0005669).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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: 
 

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 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/318891 202210014843 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en 
l'àmbit de la salut 

mental 

P0814600C 
Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

100 
18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

22/Y/318885 202210023053 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en 
l'àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0817900D 
Ajuntament de 

Ripollet 
100 

18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

22/Y/318892 202210022938 

Suport en el 
disseny del Pla 
d’actuació local 

en l’àmbit de 
salut mental  

P0819900B 
Ajuntament de 

Sant Boi de 
Llobregat 

100 
18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

22/Y/318883 202210011345 

Suport en el 
disseny del pla 
d’actuació local 
en l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0818600I 
Ajuntament de 

Sabadell 
100 

18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

22/Y/318890  202210018660 

Suport en el 
disseny del pla 
d’actuació local 
en l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0807600B 
Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

100 
18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

22/Y/318889 202210023402 

Suport en el 
disseny del pla 
d’actuació local 
en l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0805000G 
Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
85 

18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

22/Y/318888 202210020580 

Espai de millora 
per a la 

implementació 
del pla d’actuació 
local en l’àmbit 
de les persones 
amb discapacitat 

P0830200B 
Ajuntament de 

Viladecans 
85 

6.049,60€ 
(IVA inclòs) 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/318887 202210016432 

Espai de millora 
per a la 

implementació 
del pla d’actuació 
local en l’àmbit 
de les persones 
amb discapacitat 

P0818300F 
Ajuntament de 

Rubí 
85 

6.049,60€ 
(IVA inclòs) 

22/Y/318886 202210014512 

Espai de millora 
per a la 

implementació 
del pla d’actuació 
local en l’àmbit 
de les persones 
amb discapacitat 

P0820400J 
Ajuntament de 

Sant Cugat 
del Vallès 

85 
6.049,60€ 

(IVA inclòs) 

22/Y/318893 202210021519 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en 
l'àmbit de la salut 

mental 

P0800317J 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

85 
18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

22/Y/318882 202210017630 

Suport en 
l’elaboració de la 

diagnosi i el 
disseny del pla 
d’actuació local 
en l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0824000D 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
80 

18.148,79€ 
(IVA inclòs) 

 
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 
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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, 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 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 manca de recursos: 
 
Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de les persones amb discapacitat i salut 
mental 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210018103 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en l'àmbit 
de la salut mental 

P0809500B 
Ajuntament de 

Granollers 
80 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202210016531 

Suport en el 
disseny del pla 

d’actuació local en 
l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0811700D 
Ajuntament 
del Masnou 

70 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202210022184 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en l'àmbit 
de la salut mental 

P5800010J 
Consell 

Comarcal del 
Vallès Oriental 

65 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202210017658 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en l'àmbit 
de les persones 
amb discapacitat 

P0826600I 
Ajuntament de 

Cerdanyola 
del Vallès 

65 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202210011587 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en l'àmbit 
de la salut mental 

P0826000B 

Ajuntament de 
Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

65 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 
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Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210010683 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en l'àmbit 
de la salut mental 

P0812400J 
Ajuntament de 

Montcada i 
Reixac 

65 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202210008980 

Suport en el 
disseny del pla 

d’actuació local en 
l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0816800G 
Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

50 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202210017945 

Suport en el 
disseny del pla 

d’actuació local en 
l’àmbit de les 
persones amb 
discapacitat 

P0811200E 
Ajuntament de 

Manresa 
25 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202210021394 

Suport en 
l'elaboració de la 

diagnosi en l'àmbit 
de les persones 
amb discapacitat 

P0812200D 
Ajuntament de 
Molins de Rei 

0 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

 
Sisè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Projectes estratègics en l’àmbit de les persones amb discapacitat i salut 
mental 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Tipus de desistiment 

202210018386 

Suport en el 
disseny del Pla 

d’actuació local en 
l’àmbit de salut 

mental 

P5800008D 
Consell 

Comarcal del 
Maresme 

Desistida tàcitament 

 
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.” 
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31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Guia local per fer front als 
maltractaments a les persones grans", 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. 2022/0005729).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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: 

 
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. 
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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 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, en 
data 14 de febrer de 2022, i publicada en el BOPB de 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 el recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/318852 202210022384 

Suport a la 
implantació i 
avaluació de la 
"Guia local per 
fer front als 
maltractaments a 
les persones 
grans" 

P0812000H 
Ajuntament 
de Mataró 

100 punts 1.673,83 €  

22/Y/318854 202210023284 

Suport en 
l'elaboració de la 
"Guia local per 
fer front als 
maltractaments a 
les persones 
grans" 

P5800007F 

Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Occidental 

100 punts 14.520,00 € 

22/Y/318851  202210016632 

Suport a la 
implantació i 
avaluació de la 
"Guia local per 
fer front als 
maltractaments a 
les persones 
grans" 

P5800009B 
Consell 
Comarcal del 
Bages 

100 punts 1.673,83 €  
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Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/318850 202210020445 

Suport a la 
implantació i 
avaluació de la 
"Guia local per 
fer front als 
maltractaments a 
les persones 
grans" 

P0823100C 
Ajuntament 
de Sant Pere 
de Ribes 

90 punts 1.673,83 €  

22/Y/318853 202210014807 

Suport a la 
implantació i 
avaluació de la 
"Guia local per 
fer front als 
maltractaments a 
les persones 
grans" 

P0814600C 
Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

90 punts 1.673,83 €  

22/Y/318847 
 

202210018343 
 

Suport en 
l'elaboració de la 
"Guia local per 
fer front als 
maltractaments a 
les persones 
grans" 

P0826300F 
 

Ajuntament 
de Sant 
Vicenç dels 
Horts 

70 punts 14.520,00 € 

22/Y/318848 202210020396 

Suport a la 
implantació i 
avaluació de la 
"Guia local per 
fer front als 
maltractaments a 
les persones 
grans" 

P0812400J 
Ajuntament 
de Montcada 
i Reixac 

60 punts 1.673,83 €  

22/Y/318849  202210017314 

Suport a la 
implantació i 
avaluació de la 
"Guia local per 
fer front als 
maltractaments a 
les persones 
grans" 

P0818300F 
Ajuntament 
de Rubí 

60 punts 1.673,83 €  

 
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 
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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, 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 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. 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.” 
 

32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs material "Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: "CONTROLES?", 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. 2022/0006519).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“Fets 
 

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

 
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 23 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis Socials, 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 
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Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, en 
data 14 de febrer de 2022, i publicada en el BOPB de 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 el recurs material 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: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/319036 202210012739 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0818600I  
Ajuntament de 

Sabadell  
90  11.626 € 

22/Y/319043 202210015532 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0811300C 
Ajuntament de 

Martorell 
85 11.626 € 

22/Y/319042 202210019084 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0818300F 
Ajuntament de 

Rubí 
85 11.626 € 

22/Y/319035 202210016687 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0827000A 
Ajuntament de 

Sitges 
80 11.626 € 

22/Y/319041 202210014150 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0830600C 
Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
80 11.626 € 

22/Y/319037 202210021235 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0810000J 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
75 11.626 € 

22/Y/319046 202210022402 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0825200I 
Ajuntament de 

Barberà del Vallès 
65 11.626 € 

22/Y/319038 202210019376 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0802900A 
Ajuntament de 

Cabrera de Mar 
65 11.626 € 

22/Y/319034 202210017698 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0803500H 
Ajuntament de 

Calella 
65 11.626 € 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/319039 202210019495 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
65 11.626 € 

22/Y/319045 202210022450 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES  

P0814200B 
Ajuntament 

d'Òdena 
60 11.626 € 

22/Y/319044 202210020829 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0825000C 
Ajuntament de 

Santa Margarida 
de Montbui 

60 11.626 € 

22/Y/319040 202210018672 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0826100J 
Ajuntament de 
Santa Susanna 

60 11.626 € 

22/Y/319047 202210023440 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0830300J 
Ajuntament de 

Vilanova del Camí 
60 11.626 € 

22/Y/319033 202210024724 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0827400C 
Ajuntament de 

Súria 
55 11.626 € 

 
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 Diputació executarà l’assistència com a màxim en el període d’una any des de 

l’aprovació dels presents acords 
 

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 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. 
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Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210021496 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0812200D 
Ajuntament de 
Molins de Rei 

55 
Valoració més 

baixa i manca de 
recursos 

202210018914 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0813900H 
Ajuntament de 

Navarcles 
55 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210012037 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0822400H 
Ajuntament de 

Calldetenes 
50 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210010210 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0804500G 
Ajuntament de 

Cardedeu 
50 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210008126 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0813700B 
Ajuntament de 

Moià 
45 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210014022 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0820900I 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
45 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210010499 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0801000A 
Ajuntament 

d'Artés 
45 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210021299 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0828200F 
Ajuntament de 

Tiana 
45 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210020080 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0812500G 
Ajuntament de 

Montgat 
40 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

02210019571 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0823600B 
Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
40 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210021765 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0816100B 
Ajuntament dels 

Hostalets de 
Pierola 

40 
Valoració més 

baixa i manca de 
recursos 

202210010045 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0801200G 
Ajuntament 

d'Avinyó 
40 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210013231 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0801800D 
Ajuntament de 

Balsareny 
40 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 
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Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210013581 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0826700G 
Ajuntament de 

Sentmenat 
35 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210014522 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0829200E 
Ajuntament de 

Vallbona d'Anoia 
30 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210015734 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0828100H 
Ajuntament de 

Teià 
25 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210015946 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0811800B 
Ajuntament de 

Masquefa 
25 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

202210014101 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0804600E 
Ajuntament de 

Cardona 
20 

Valoració més 
baixa i manca de 

recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “CONTROLES?” 
 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

 202210021495 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0806500E 
Ajuntament de 

Castellví de 
Rosanes  

Existència de Centre 
d’Educació Secundaria   

202210022130 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0809600J 
Ajuntament de 

Gualba 
Existència de Centre 

d’Educació Secundaria 

202210015881 

Exposició per a la 
prevenció del consum 

de drogues: 
“CONTROLES 

P0827400C 
Ajuntament de 

Súria 
Duplicitat  

 
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.” 
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33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Plans i protocols locals de 
prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles", 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. 2022/0006734).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. 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: 
 

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 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

22/Y/319009 202210020629 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues i 
ús problemàtic de 
pantalles 

P0812000H 
Ajuntament de 

Mataró 
100 17.151,75 € 

22/Y/319010 202210023170 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues i 
ús problemàtic de 
pantalles 

P0818300F 
Ajuntament de 

Rubí 
100 17.151,75 € 

22/Y/319008 202210020898 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues i 
ús problemàtic de 
pantalles 

P0800147A 
Consorci d'Osona 
de Serveis Socials 

100 17.151,75 € 

22/Y/319004 202210009543 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues i 
ús problemàtic de 
pantalles 

P0815800H 
Ajuntament de 

Parets del Vallès 
90 17.151,75 € 

22/Y/319006 202210018435 

Suport a l'elaboració  
del pla local de 
prevenció de drogues i 
ús problemàtic de 
pantalles 

P0800600I 
Ajuntament 

d'Arenys de Mar 
80 

Recursos 
interns 

22/Y/319011 202210022956 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues i 
ús problemàtic de 
pantalles 

P0811900J 
Ajuntament de 
Matadepera 

70 
Recursos 

interns 

22/Y/319012 202210021806 

Suport a l'elaboració 
del pla local de 
prevenció de drogues i 
ús problemàtic de 
pantalles 

P0815400G 
Ajuntament de 

Palafolls 
70 17.151,75 € 

 
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. 
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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, 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 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 manca de recursos: 
 
Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús 
problemàtic de pantalles 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210008370 

Suport a l'elaboració del 
pla local de prevenció de 
drogues i ús problemàtic 

de pantalles 

P0820900I 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
60 

Valoració més baixa 
i manca de recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits: 
 
Recurs: Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús 
problemàtic de pantalles 
 

Núm. 
Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202210015206 

Suport a l'elaboració del 
pla local de prevenció de 
drogues i ús problemàtic 

de pantalles 

P0810100H 
Ajuntament 
d'Igualada 

Duplicitat de sol·licituds de 
recursos tècnics. Prioritzen el 
Servei d’Intervenció Educativa 

-SIS – 
 
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 
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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’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Identificació dels perfils dels 
infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies", 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. 2022/0006894).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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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Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 1388/22, en 
data 14 de febrer de 2022, i publicada en el BOPB de 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 el recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i 
les seves famílies 
 

Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

22/Y/318919 202210020394 

Identificació dels 
perfils dels infants i 

adolescents en 
situació de risc i 

les seves famílies. 

P0830800I 
Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
100 

Recursos 
Interns 

22/Y/318920 202210022015 

Identificació dels 
perfils dels infants i 

adolescents en 
situació de risc i 

les seves famílies. 

P0807400G 
Ajuntament de 

Dosrius 
70 

Recursos 
Interns 

22/Y/318917 202210016342 

Identificació dels 
perfils dels infants i 

adolescents en 
situació de risc i 

les seves famílies. 

P0820400J 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
70 

Recursos 
Interns 

22/Y/321004 202210011432 

Identificació dels 
perfils dels infants i 

adolescents en 
situació de risc i 

les seves famílies. 

P0829100G 
Ajuntament de 

Vacarisses 
30 

Recursos 
Interns 

 
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. 
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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, 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 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 valoració 
més baixa i manca de recursos: 
 
Recurs: Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i 
les seves famílies 
 

Núm. Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210012092 

Identificació dels 
perfils dels infants 
i adolescents en 
situació de risc i 
les seves famílies. 

P0803000I  
Ajuntament 
de Cabrils 

30 

Puntuació més 
baixa i 

insuficiència 
de recursos. 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits: 
 
Recurs: Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i 
les seves famílies 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202210016454 

Identificació dels 
perfils dels infants i 

adolescents en 
situació de risc i 

les seves famílies. 

P0818300F 
Ajuntament de 

Rubí 

Supera el nombre 
màxim de recursos 
tècnics del Servei. 
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Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202210020922 

Identificació dels 
perfils dels infants i 

adolescents en 
situació de risc i 

les seves famílies. 

P0818600I 
Ajuntament de 

Sabadell 

Supera el nombre 
màxim de recursos 
tècnics del Servei. 

 
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord i 
procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Recurs: Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i 
es seves famílies 
 

Núm. Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens 
Tipus de 

desistiment 

202210014806 

Identificació dels 
perfils dels infants i 

adolescents en 
situació de risc i les 

seves famílies. 

P0810600G 
Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt 

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.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Projectes de suport al dret a 
l'habitatge des de l'emergència social", 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. 2022/0006302).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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 
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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: 
 

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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Recurs: Projectes de Suport al Dret a l’Habitatge des de l’emergència social 
 

Codi XGL 
Núm. Registre  

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/318913  202210014385  
Acolliment 
d’urgència 

P0809700H 

Ajuntament 
de Sant 

Salvador de 
Guardiola  

100  18.150 € 

22/Y/318911  202210018647  

Projectes de 
suport al dret a 

l'habitatge des de 
l'àmbit social 

P0826100J 
Ajuntament 
de Santa 
Susanna  

80 18.150 €  

22/Y/318912  202210018847  

Projectes de 
suport al dret a 

l'habitatge des de 
l'emergència 

social 

P0823500D 
Ajuntament 
de Sant Pol 

de Mar   
80 18.150 €  

22/Y/318914   202210016888 

Projectes de 
suport per 

l’emergència 
social en l’àmbit 

de l’habitatge 

P0810100H 
Ajuntament 
d’Igualada   

60 18.150 €  

 22/Y/318910  202210005990 

Projectes de 
suport al dret a 

l'habitatge des de 
l'emergència 

social 

P0810700E 
Ajuntament 
de Lliçà de 

Vall 
60 18.150 €  

 
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. 
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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, 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 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: 
 
Recurs: Projectes de Suport al Dret a l’Habitatge des de l’emergència social 
 

Núm. Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Motivació 

202210017914  

Projectes de 
suport al dret a 

l'habitatge des de 
l'àmbit social 

P0816200J  
Ajuntament de 
Pineda de Mar  

Supera el límit 
de recursos 
tècnics per 

Centre Gestor  

202210017944  

Projectes de 
suport al dret de 

l'habitatge des de 
l'àmbit social  

P0811200E 
Ajuntament de 

Manresa 

Supera el límit 
de recursos 
tècnics per 

Centre Gestor 

202210024735  

Redacció 
reglament d’ús 

d’habitatges per 
emergències al 

Moianès 

P0800317J  
Consell Comarcal 

del Moianès 

Supera el límit 
de recursos 
tècnics per 

Centre Gestor 

 
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.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Garantia del dret a l'alimentació", 
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. 
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2022/0006389).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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: 
 

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 
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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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Garantia del dret a l'alimentació 
 

Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/318905  202210023675  
Creació d'un 
economat a 
Cubelles  

 P0807300I 
Ajuntament 
de Cubelles 

75 3.902,25 

22/Y/318901 202210021101 

Garantia del dret 
a l'alimentació a 
Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 

Ajuntament 
de Sant 
Andreu de la 
Barca 

75 3.902,25 

22/Y/318897 202210019535 

GARANTIA DEL 
DRET A 
L'ALIMENTACIÓ 
2022 

P0823400G 
Ajuntament 
de Sant Pere 
de Vilamajor 

65 3.902,25 

22/Y/318904 202210019205 
Garantia del dret 
a l'alimentació 

P0804100F 
Ajuntament 
de Cànoves i 
Samalús 

55 3.902,25 

22/Y/318902 202210011867 
Garantia del dret 
a l'alimentació 

P0800100J 
Ajuntament 
d'Abrera 

45 3.902,25 

22/Y/318903 202210023487 
GARANTIA DEL 
DRET A 
L'ALIMENTACIÓ 

P0829000I 
Ajuntament 
d'Ullastrell 

40 3.902,25 

22/Y/318899 202210016544 
GARANTIA DEL 
DRET A 
L'ALIMENTACIÓ 

P0805200C 
Ajuntament 
de Castellbell 
i el Vilar 

40 3.902,25 

22/Y/318900 202210011424 
GARANTIA DEL 
DRET A 
L'ALIMENTACIÓ 

P0829100G 
Ajuntament 
de 
Vacarisses 

40 3.902,25 

22/Y/318898 202210014817 
Garantim el dret a 
l'alimentació a 
Lliçà d'Amunt 

P0810600G 
Ajuntament 
de Lliçà 
d'Amunt 

30 3.902,25 

 
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 
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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, 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 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: 
 
Recurs: Garantia del dret a l'alimentació 
 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202210018638  
Garantia del dret a 

l'alimentació  
 P0826100J 

 Ajuntament 
de Santa 
Susanna 

Nombre màxim de 
sol·licituds entre 

recursos tècnics del 

centre gestor  

202210018869 
Garantia del dret 
de l'alimentació 

P0823500D 
Ajuntament de 
Sant Pol de 
Mar 

Nombre màxim de 
sol·licituds entre 

recursos tècnics del 

centre gestor  
 
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 
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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’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Millora criteris de registre de 
l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - Hèstia", 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. 2022/0006516).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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: 
 







 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Codi XGL 
Núm. 

Registre 
PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

202210018920 22/Y/319887 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

P5800006H 
Consell 
Comarcal de 
l'Anoia 

85 4.874,92€ 

202210016543 22/Y/319886 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

P5800009B 
Consell 
Comarcal del 
Bages 

70 5.269,55 €  

202210021510 22/Y/319889 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

P0800317J 
Consell 
Comarcal del 
Moianès 

70 4.874,92€ 

 
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, tot advertint-lo que, 
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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 valoració 
més baixa i manca de recursos: 
 
Recurs: Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de 
Serveis Socials – Hèstia 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210021992 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

P0801500J  
Ajuntament de 
Badalona 

50  

Valoració més 
baixa i manca 

de recursos  

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits: 
 
Recurs: Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de 
Serveis Socials – Hèstia 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202210017916 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

 P0816200J 
Ajuntament de 
Pineda de Mar 

sol·licitar com a 
màxim un recurs 
tècnic del Servei de 
Suport als Serveis 
Socials Bàsics 

202210019819 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

P0818300F 
Ajuntament de 
Rubí 

sol·licitar com a 
màxim un recurs 
tècnic del Servei de 
Suport als Serveis 
Socials Bàsics 
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Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202210018683 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

P0826100J 
Ajuntament de 
Sta. Susanna 

ser Àrea Bàsica de 
Serveis Socials 

202210021122 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

P0807500D 
Ajuntament 
d'Esparreguera 

sol·licitar com a 
màxim un recurs 
tècnic del Servei de 
Suport als Serveis 
Socials Bàsics 

202210013397 

Millora criteris de 
registre de 
l'atenció social al 
Sistema 
d'Informació de 
Serveis Socials – 
Hèstia  

P5800010J 
Consell 
Comarcal del 
Vallès Oriental 

sol·licitar com a 
màxim un recurs 
tècnic del Servei de 
Suport als Serveis 
Socials Bàsics 

 
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.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Diagnosi organitzativa i gestió per 
processos als serveis socials bàsics", 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. 2022/0006518).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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 
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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: 
 

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. 

 
 
 





 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
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 recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics 
 

Codi XGL 
Núm Registre 
PMT 

Actuació Ens.NIF Ens.Nom 
Valoració 
Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 
(EUR) 

22/Y/319117 202210021835 

Suport al 
disseny i 
implementació 
dels 
processos, 
procediments 
i instruments 
tècnics 

P0826000B 

Ajuntament de 
Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

95  18.000 

22/Y/319114 202210020250 

Suport al 
disseny i 
implementació 
dels 
processos, 
procediments 
i instruments 
tècnics 

P0817100A 
Ajuntament de 
Premià de Mar 

80  18.000 

22/Y/319113 202210019522 

Diagnosi de 
l'organització 
dels serveis 
socials bàsics 

P5800015I 
Consell 
Comarcal 
d'Osona 

50   11.800 

22/Y/319118 202210022762 

Diagnosi de 
l'organització 
dels serveis 
socials bàsics 

P0820800A 
Ajuntament de 
Sant Fost de 
Campsentelles 

35   11.800 

22/Y/319116 202210023588 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 
procediments 
i instruments 
tècnics 

P0825200I 
Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

30  18.000 
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Codi XGL 
Núm Registre 
PMT 

Actuació Ens.NIF Ens.Nom 
Valoració 
Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 
(EUR) 

22/Y/319115 202210021420 

Diagnosi de 
l'organització 
dels serveis 
socials bàsics 

P0812200D 
Ajuntament de 
Molins de Rei 

30  11.800 

22/Y/319111 202210015034 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 
procediments 
i instruments 
tècnics 

P0821700B 
Ajuntament de 
Vilassar de 
Mar 

30  18.000 

22/Y/320618 202210014569 

Diagnosi de 
l'organització 
dels serveis 
socials bàsics 

P0819700F 
Ajuntament de 
Sant Antoni de 
Vilamajor 

20  11.800 

 
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, 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 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. 
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Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per valoració 
més baixa i manca de recursos: 
 
Recurs: Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210015211 

Diagnosi de 
l'organització 
dels serveis 

socials 
bàsics 

P0813700B 
Ajuntament 

de Moià 
20 

Obté la mateixa puntuació 
que un altre municipi que 

també ha sol·licitat 
l’actuació i que té menys 
habitants (segons dades 

actualitzades publicades a 
https://www.idescat.cat/).  

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits: 
 
Recurs: Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics 
 

Núm Registre 
PMT 

Actuació Ens NIF Ens Nom Requisit incomplert 

202210017952 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 
procediments i 
instruments tècnics 

P0811200E 
Ajuntament 
de Manresa 

Incompatibilitat amb un 
altra actuació del centre 
gestor 

202210018085 

Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 
procediments i 
instruments tècnics 

P0809500B 
Ajuntament 
de Granollers 

Incompatibilitat amb un 
altra actuació del centre 
gestor 

202210012090 

Diagnosi de 
l'organització dels 
serveis socials 
bàsics 

P0803000I 
Ajuntament 
de Cabrils 

Incompatibilitat amb un 
altra actuació del centre 
gestor 

 
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 
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administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics", 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. 2022/0006543).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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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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 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, en 
data 14 de febrer de 2022, i publicada en el BOPB de 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 el recurs tècnic 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: 
 
Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 

Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/319125 202210021691 
Accions de 

millora dels SSB 
P0803500H 

Ajuntament 
de Calella 

100 8.712€ 

22/Y/319123 202210021311 
Accions de 

millora dels SSB 
P0812300B 

Ajuntament 
de Mollet del 

Vallès 
35 8.712€ 

22/Y/319124 202210023064 
Accions de 

millora dels SSB 
P0817900D 

Ajuntament 
de Ripollet 

35 8.712€ 

22/Y/319122 202210021172 
Accions de 

millora dels SSB 
P0819900B 

Ajuntament 
de Sant Boi 
de Llobregat 

60 8.712€ 

22/Y/319120 202210020548 
Accions de 

millora dels SSB 
P0830200B 

Ajuntament 
de Viladecans 

45 8.712€ 

22/Y/319121 202210018443 
Accions de 

millora dels SSB 
P0807600B 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

45 8.712€ 
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Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/319126 202210015545 
Tallers de 

millora del SAD 
P0819300E 

Ajuntament 
de Sant Adrià 

de Besòs 
70 3.000€ 

22/Y/319127 202210014017 
Tallers de 

millora del SAD 
P0820900I 

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Codines 

45 3.000€ 

22/Y/319119 202210018398 
Tallers de 

millora del SAD 
P0826300F 

Ajuntament 
de Sant 

Vicenç dels 
Horts 

60 3.000€ 

 
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, 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 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 valoració 
més baixa i manca de recursos: 
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Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210021212 
Accions de millora 

dels SSB 
P0800500A 

Ajuntament de 
l’Ametlla del 

Vallès 
30 

Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

202210012091 
Accions de millora 

dels SSB 
P0803000I 

Ajuntament de 
Cabrils 

30 
Valoració més 
baixa i manca 
de recursos 

 
Sisè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per incompliment 
de requisits: 
 
Recurs: Accions de millora contínua als serveis socials bàsics 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Requisit incomplert 

202210021544 
Model de provisió 

del SAD 
P0800317J 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 

Superació del límit  de 
recursos tècnics sol·licitats 

per Centre Gestor 

202210016429 
Tallers de millora 

del SAD 
P5800006H 

Consell 
Comarcal de 

l'Anoia 

Superació del límit  de 
recursos tècnics sol·licitats 

per Centre Gestor 

 
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.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic "Model de garantia d'ingressos i 
oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS)", 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. 2022/0006891).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 
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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: 
 

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 23 de març de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis Socials, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria 
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Recurs: Model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions 
econòmiques (OGPS) 
 

Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Nom Ens 

Valoració 
Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/319135 202210022039 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0827900B 
Ajuntament de 

Terrassa 
90 13.000,00€ 

22/Y/319138 202210023571 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0824500C 
Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

90 13.000,00€ 

22/Y/319139 202210023432 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0818600I 
Ajuntament de 

Sabadell 
90 13.000,00€ 

22/Y/319143 202210023958 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0818300F 
Ajuntament de 

Rubí 
90 13.000,00€ 

22/Y/319152 202210024264 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0816800G 
Ajuntament del 

Prat de 
Llobregat 

90 13.000,00€ 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Nom Ens 

Valoració 
Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/319136 202210021115 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0809500B 
Ajuntament de 

Granollers 
90 13.000,00€ 

22/Y/319137 202210020888 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P5800010J 
Consell 

Comarcal del 
Vallès Oriental 

70 13.000,00€ 

22/Y/319141 202210020745 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P5800008D 
Consell 

Comarcal del 
Maresme 

70 13.000,00€ 

22/Y/319142 202210018010 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0821600D 
Ajuntament de 

Sant Joan 
Despí 

70 5.000,00€ 

22/Y/319135 202210021128 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0821000G 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
70 13.000,00€ 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Nom Ens 

Valoració 
Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/319149 202210018409 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0811200E 
Ajuntament de 

Manresa 
70 13.000,00€ 

22/Y/319150 202210018082 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0810000J 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
70 13.000,00€ 

22/Y/319151 202210017947 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0807200A 
Ajuntament de 

Cornellà de 
Llobregat 

70 13.000,00€ 

22/Y/319140 202210016826 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0816200J 
Ajuntament de 
Pineda de Mar 

60 5.000,00€ 

22/Y/319146 202210017325 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0814600C 
Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

60 13.000,00€ 
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Codi XGL 
Núm. 

Registre PMT 
Actuació NIF Ens Nom Ens 

Valoració 
Puntuació 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

22/Y/319147 202210017092 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0812400J 
Ajuntament de 

Montcada i 
Reixac 

60 13.000,00€ 

22/Y/319145 202210014997 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0807500D 
Ajuntament 

d'Esparreguera 
60 13.000,00€ 

22/Y/319137 202210015298 

Model de 
garantia 

d'ingressos i 
oficines de 

gestió de les 
prestacions 

econòmiques 
(OGPS) 

P0800147A 

Consorci 
d'Osona de 

Serveis 
Socials 

60 13.000,00€ 

 
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. 
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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, 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 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 de requisits: 
 
Recurs: Model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions 
econòmiques (OGPS) 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Nom Ens 
Requisit 
incomplert 

202210017952 

Model de garantia 
d'ingressos i 
oficines de gestió 
de les prestacions 
econòmiques 
(OGPS) 

P0822500E 
Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

No ser una 
Àrea Bàsica de 
Serveis Socials 

202210018085 

Model de garantia 
d'ingressos i 
oficines de gestió 
de les prestacions 
econòmiques 
(OGPS) 

P0807500D 
Ajuntament 

d'Esparreguera 
Duplicitat 

 
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.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), informa de la proposta d’incorporar a 
l’Ordre del Dia de la sessió, per la via d’urgència un nou punt. Recorda que, en primer 
lloc, caldrà estimar la urgència, per a la qual cosa serà necessària la majoria absoluta 
de vots dels membres de la Junta de Govern. 
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Diu que es tracta de la formalització d’un Protocol interinstitucional per definir el marc 
institucional i de treball per avaluar la viabilitat del futur emplaçament de l’Hospital 
Clínic de Barcelona i que ahir es va comunicar la voluntat de signar-lo de forma 
immediata, sent aquest el motiu de no esperar a la propera sessió de la Junta de 
Govern, proposant avui la seva aprovació per via d’urgència. 
 
Estimada la urgència, per unanimitat dels i de les membres presents a la sessió, 
s’incorpora a l’Ordre del Dia i es proposa l’aprovació del Dictamen següent: 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Salut, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona per definir el 
marc institucional i de treball per avaluar la viabilitat del futur emplaçament de 
l’Hospital Clínic de Barcelona (Exp. núm. 2022/0010337).- 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 
 
En data 15 de febrer de 2021, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través 
del Departament de Salut, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, 
varen signar un Protocol interadministratiu per a l’estudi de la remodelació, ampliació i 
millora de l’Hospital Clínic de Barcelona. El seu objecte era fixar un marc conjunt entre 
els signants per tal d’establir les bases de treball i col·laboració destinades a promoure 
la transformació de l’Hospital Clínic de Barcelona, mitjançant l’estudi d’emplaçaments 
i/o nous campus sota el criteri de fer possible la construcció d’un nou Hospital Clínic.  
 
D’acord amb la previsió del Protocol, es va constituir una Comissió Paritària formada 
per dues persones en representació del Departament de Salut/CatSalut, dues 
persones en representació de l’Ajuntament de Barcelona i dues persones en 
representació de la Diputació de Barcelona amb la funció de liderar estratègicament el 
procés acordat per identificar el millor emplaçament possible per al Nou Hospital 
Clínic. 
 
També es va procedir a designar dos Comissionats -un Comissionat de Coordinació 
Arquitectònica/Urbanística i un Comissionat de Coordinació Sanitària- que treballant en 
el marc d’una comissió tècnica també paritària van ser destinataris de l’encàrrec de 
definir i avaluar amb profunditat, des de les perspectives tècniques que respectivament 
els corresponen, els possibles emplaçaments del nou Hospital Clínic de Barcelona, 
inclosa la continuïtat de la Facultat de Medicina, amb la finalitat de trobar una solució 
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definitiva a la seva necessària ampliació i valorar les alternatives disponibles tenint en 
compte el conjunt de variables rellevants que puguin afectar cada solució. 
 
El resultat de l’encàrrec es va fer efectiu amb la presentació el dia 18 de novembre de 
2021 de l’informe elaborat pels dos Comissionats, en el qual s’exposen els factors 
d’anàlisi que s’han tingut en compte en relació amb les diferents possibilitats 
d’emplaçament del futur Hospital Clínic de Barcelona així com la valoració des dels 
punts de vista de funcionalitat assistencial i urbanístic.  
 
El Protocol de 15 de febrer citat estableix el seu període de vigència fins el 31 de 
desembre de 2021, i preveu que, finalitzada la fase de valoració d’alternatives, les 
administracions públiques participants es comprometin a establir un nou Protocol o 
conveni, destinat a pactar les condicions d’aplicació i desenvolupament de la 
transformació de l’Hospital Clínic de Barcelona en l’emplaçament determinat en funció 
dels resultats obtinguts.  
 
De tot l’exposat se’n deriva la voluntat en seguir concertant l’acció de les 
Administracions i Institucions concernides en favor d’un interès públic compartit. 
 
FONAMENT DE DRET  
 
Aquest Protocol no té la consideració de conveni, ja que coincideix, amb la naturalesa i 
característiques que tenen els protocols generals d’actuació o instruments similars. 
Recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i a l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.4.k) punt 1) 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 núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de data 
16 de febrer de 2022). 
 
En virtut de tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els s següents. 
 

ACORDS 
 
PRIMER. APROVAR el Protocol a formalitzar entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Salut, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, la Universitat de Barcelona i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona per 
definir el marc institucional i de treball per avaluar la viabilitat del futur emplaçament de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
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“PROTOCOL ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE SALUT, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I EL CONSORCI 
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA PER DEFINIR EL MARC INSTITUCIONAL I DE 
TREBALL PER AVALUAR LA VIABILITAT DEL FUTUR EMPLAÇAMENT DE 
L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 
 

Signat digitalment a Barcelona  
(vegeu la data de la darrera de les signatures electròniques efectuada) 
 

INTERVENEN 
 

D’una banda, l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut, en nom i 
representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel que fa a les 
competències en matèria salut, d’acord amb les facultats que li confereix l’article 12 de la 
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; 
 

D’altra banda, l’Excma. Sra. Ada Colau i Ballano, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de 
Barcelona, en nom i representació de dita Corporació, d’acord amb les facultats que li 
confereix l’article 13.1.b) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona, i assistida pel senyor Jordi Cases i Pallarés, secretari general de l’Excm. 
Ajuntament d’aquesta ciutat, nomenat per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2002, en 
funcions d’assessorament, segons disposa l’apartat a de l’article 2.1 del RD 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en l’exercici de les seves funcions de fedatari i 
d’assessorament legal de la corporació segons l’article 92.bis de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases de Règim Local, que certifica;  
 

D’altra banda, l’Excma. Sra. Núria Marín i Martínez, presidenta de la Diputació de 
Barcelona, en nom i representació de la Diputació de Barcelona fent ús de les facultats que 
li confereix l’article 34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i l’article 61.1 i 11 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; assistida per la 
senyora Petra Mahillo García, secretària general de la corporació, de conformitat amb el que 
disposa l’article, 3.2 i) del RD 218/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional; 
 

D’altra banda, el Mgfc. Sr. Joan Guàrdia i Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, en 
nom i representació de la Universitat, fent ús de les facultats que li confereix, article 73,a) de 
l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret de la Generalitat 246/2003, de 8 
d'octubre, i 
 

D’altra banda, el Sr. / Sra. ...... del Consell de Govern del Consorci Hospital Clínic de 
Barcelona, fent ús de les facultats que li reconeixen l’article 10.1 a) dels seus estatuts 
aprovats per Acord del Govern de la Generalitat 111/2015, de 14 de juliol,  
 

MANIFESTACIONS  
 

Primera. En data 15 de febrer de 2021, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a 
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través del Departament de Salut, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació  de Barcelona, 
varen signar un Protocol interadministratiu per a l’estudi de la remodelació, ampliació i 
millora de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
 
Segona. El seu objecte era fixar un marc conjunt entre els signants per tal d’establir les 
bases de treball i col·laboració destinades a promoure la transformació de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, mitjançant l’estudi d’emplaçaments i/o nous campus sota el criteri de fer 
possible la construcció d’un nou Hospital Clínic.  
 
Tercera. D’acord amb la previsió del Protocol, es va constituir una Comissió Paritària 
formada per dues persones en representació del Departament de Salut/CatSalut, dues 
persones en representació de l’Ajuntament de Barcelona i dues persones en representació 
de la Diputació de Barcelona amb la funció de liderar estratègicament el procés acordat per 
identificar el millor emplaçament possible per al Nou Hospital Clínic. 
 
També es va procedir a designar dos Comissionats -un Comissionat de Coordinació 
Arquitectònica/Urbanística i un Comissionat de Coordinació Sanitària- que treballant en el 
marc d’una comissió tècnica també paritària van ser destinataris de l’encàrrec de definir i 
avaluar amb profunditat, des de les perspectives tècniques que respectivament els 
corresponen, els possibles emplaçaments del nou Hospital Clínic de Barcelona, inclosa la 
continuïtat de la Facultat de Medicina, amb la finalitat de trobar una solució definitiva a la 
seva necessària ampliació i valorar les alternatives disponibles tenint en compte el conjunt 
de variables rellevants que puguin afectar cada solució. 
 
Quarta. El resultat de l’encàrrec es va fer efectiu amb la presentació el dia 18 de novembre 
de 2021 de l’informe elaborat pels dos Comissionats, en el qual s’exposen els factors 
d’anàlisi que s’han tingut en compte en relació amb les diferents possibilitats d’emplaçament 
del futur Hospital Clínic de Barcelona així com la valoració des dels punts de vista de 
funcionalitat assistencial i urbanístic.  
 
D’entre les conclusions emeses semblen destacables les següents: 
 
“Les opcions estudiades permeten concloure que un programa complet de 250.000 
m2 construïts en un únic espai i que permeti un desenvolupament en format de 
campus és possible, teòricament, en només una ubicació, que seria en l’entorn de la 
Diagonal i, en concret, en l’espai que actualment ocupa el servei d’esports de la UB. 
Les característiques i usos actuals d’aquest espai, a priori, semblen més 
reconduïbles a altres indrets.” 
 
.../... 
 
“El creixement a l’entorn de les actuals ubicacions del Clínic seria possible 
desenvolupant més metres quadrats construïts en diversos espais, entre els quals no 
es podria comptar amb el solar de la presó Model per estar destinat ja a altres usos, 
però cal una reflexió profunda per part de l’Hospital per valorar la idoneïtat i la 
funcionalitat d’aquests nous espais i la relació amb els existents ...”  
 
“Les opcions de créixer sobre els espais actuals presenten com a principals virtuts la 
no deslocalització de l’activitat i, per tant, la preservació de les sinergies positives 
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existents i el fet de poder conservar part de les capacitats ja instal·lades, però també 
té inconvenients molt importants, com són el de la fragmentació i la impossibilitat de 
construir un concepte campus...” 
 
.../... 
 

“Les opcions a l’entorn de la Diagonal presenten també un gran volum d’externalitats 
que s’han de resoldre i que han de quedar clarament identificades i per a les quals 
s’han de trobar eventuals possibles respostes, en primer lloc, de tipus urbanístic, i a 
continuació, d’accessibilitat, de mobilitat, de titularitat patrimonial i d’altres tipus.” 
 
.../... 
 
“L’edificació a l’entorn de la Diagonal, i en concret a l’espai que actualment ocupen 
les pistes esportives de la UB, a més de permetre edificar la totalitat del programa 
necessari amb concepte campus, pot permetre donar altres usos als equipaments 
actuals del Clínic a la zona de l’Eixample, afavorint així que es puguin generar altres 
equipaments a la zona i tendir a baixar la seva densitat. En qualsevol cas, s’hauria de 
mantenir equipament hospitalari de proximitat en aquesta zona si l’opció finalment 
acordada fos construir el nou Hospital a la Diagonal.” 
 
.../..  
 
“Per escatir totes les qüestions pendents en detall i amb la profunditat suficient sobre 
les opcions presentades en aquest document, es fa imprescindible que les 
administracions implicades a generar una decisió, juntament amb la Universitat de 
Barcelona i l’Hospital Clínic, posin en marxa els nous instruments de treball més 
oportuns que resolguin aquestes qüestions, prenguin una decisió definitiva i el pla 
d’implantació necessari per facilitar el desenvolupament que faci realitat el nou Clínic 
en el període de temps més curt possible...” 
 
Cinquena. El Protocol de 15 de febrer citat estableix el seu període de vigència fins el 31 de 
desembre de 2021, i preveu que, finalitzada la fase de valoració d’alternatives, les 
administracions públiques participants es comprometin a establir un nou Protocol o conveni, 
destinat a pactar les condicions d’aplicació i desenvolupament de la transformació de 
l’Hospital Clínic de Barcelona en l’emplaçament determinat en funció dels resultats 
obtinguts.  
 
Sisena. De tot l’anterior se’n deriva la voluntat en seguir concertant l’acció de les 
Administracions i Institucions concernides en favor d’un interès públic compartit. 
 
En conseqüència, el conjunt de les parts, reconeixent-se capacitat legal suficient, subscriuen 
el present Protocol de col·laboració de conformitat amb els següents,  
 
ACORDS 
 
Primer. Objecte i finalitat 
 
L’objecte del present Protocol és definir el marc de treball institucional, els instruments i 
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mecanismes executius d’actuació per tal d’avaluar els condicionants de la ubicació final del 
futur Hospital Clínic de Barcelona, a partir de la priorització de l’emplaçament contemplada 
en l’informe presentat el dia 18 de novembre de 2021 pels Comissionats designats a 
l’efecte, Srs. Ramon Canals i Ramon Sanabria.  
 
El marc institucional referit contempla la presència de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, sota la iniciativa del Departament de Salut, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Consorci de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. 
 
La finalitat immediata de la col·laboració és establir els mecanismes i instruments de treball 
conjunt per tal de procedir a analitzar totes les variables i interessos públics en joc i 
pronunciar-se sobre la viabilitat de l’emplaçament Diagonal/pistes d’esport definit com 
prioritari per a la futura ubicació de l’Hospital Clínic de Barcelona en l’informe dels 
Comissionats i, a partir de l’observança de la viabilitat, fer el pronunciament institucional 
definitiu. 
 
A títol enunciatiu, però no exclusiu, caldrà analitzar la viabilitat de la proposta amb relació 
als següents àmbits: 
 
- Funcionalitat assistencial, docent i de recerca i equipaments complementaris. 
- Titularitat patrimonial i eventuals compensacions. 
- Modificació de la planificació urbanística actual. 
- Impacte mediambiental. 
- Mobilitat i infraestructures de transport públic necessàries. 
- Inversió i sostenibilitat econòmica.  
 
Segon. Marc de treball 
 
D’acord amb l’exposat en l’acord primer, el marc de treball s’ha d’orientar a determinar la 
viabilitat de la proposta prioritària de l’emplaçament en l’indret “Diagonal-pistes d’esport”. 
 
Les parts intervinents manifesten que els principis programàtics i les bases de treball que 
consten en el Protocol de 15 de febrer de 2021 mantenen la seva vigència com a marc de 
referència respecte a l’objecte del present. 
 
La consecució de l’objecte d’aquest Protocol requereix constituir l’espai institucional que 
permeti el desenvolupament adequat del marc de treball definit, amb la presència de tots els 
actors institucionals directament concernits.  
 
En aquest sentit, respecte del Protocol interadministratiu de 15 de febrer de 2021, mantenen 
la seva presència l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, aquesta darrera en 
virtut de les repercussions territorials de tota mena que pot tenir el nou emplaçament de 
l’Hospital Clínic de Barcelona en els municipis limítrofs, i s’incorporen nous actors 
imprescindibles com la Universitat de Barcelona i el Consorci de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. 
 
Amb aquest propòsit, les parts intervinents acorden la constitució d’una Comissió 
interinstitucional que tindrà com a finalitat pilotar el conjunt de tasques i instruments que 
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permeti verificar la viabilitat de la proposta d’ubicació en base a l’anàlisi concreta dels 
diferents àmbits afectats i a la vista dels resultats, i proposar a les autoritats institucionals 
corresponents un pronunciament definitiu sobre l’emplaçament de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. 
 
En atenció al paràgraf anterior, les parts compareixents manifesten que en el cas que les 
conclusions d’aquest marc de treball indiquessin que la ubicació prioritària de 
Diagonal/Pistes no acredités la viabilitat, es passaria a estudiar l’altra alternativa possible 
que suggereix l’informe dels comissionats, com és valorar el creixement de l’Hospital a 
l’entorn de les actuals instal·lacions, tot analitzant les diferents consideracions que l’informe 
fa respecte d’aquesta possibilitat.  
 
Les parts signants manifesten la voluntat de tenir emeses les conclusions derivades de 
l’acord primer dins el primer trimestre de 2023. 
 
Tercer. La Comissió interinstitucional 
 
Formaran part de la Comissió:  
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del departament de Salut;  
L’Ajuntament de Barcelona; 
La Universitat de Barcelona; 
La Diputació provincial de Barcelona; 
El Consorci de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
 
Cadascuna de les institucions i entitats que configuren la Comissió estaran representades 
per dos membres que en seran els seus representants institucionals.  
 
Els membres designats han de tenir assignades les facultats suficients per pronunciar-se 
sobre els compromisos en relació amb les matèries que siguin objecte d’informe i anàlisi per 
tal de formular la proposta definitiva sobre l’emplaçament. Es respectaran en tot cas els 
requisits que siguin aplicables a les normes de govern de cada institució, si escau. 
 
Les parts acorden que sigui presidida per la secretària general del Departament de Salut. 
 
Es designarà una vicepresidència, que recaurà en un dels representants de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Per a les actuacions executives la Comissió disposarà d’una Oficina Tècnica adscrita 
funcionalment. L’Oficina impulsarà el conjunt d’informes i avaluacions en relació amb els 
diferents àmbits determinats a efectes d’establir la viabilitat de l’emplaçament objecte 
d’anàlisi. La direcció executiva de l’Oficina serà exercida inicialment per la secretària general 
del Departament de Salut simultàniament amb la presidència de la Comissió. 
 
Quart. L’Oficina Tècnica 
 
L’Oficina tècnica a la qual fa referència la clàusula anterior comptarà amb : 
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- El responsable tècnic de l’Oficina, que podrà ser personal propi o extern contractat 
d’acord amb els procediments.  

- El suport tècnic i administratiu que es requereixi. 
- L’assignació de recursos econòmics necessaris per a la contractació de serveis 

especialitzats en les matèries objecte de l’anàlisi. 
 
Per desenvolupar les funcions tècniques, l’Oficina podrà comptar amb l’adscripció funcional 
temporal de personal tècnic de les diferents institucions que formen part de la Comissió 
interinstitucional. L’adscripció es realitzarà d’acord amb les normes específiques de gestió 
de recursos humans de cada Institució. 
 
Atesos els àmbits sobre els quals s’ha de pronunciar, es proposarà comptar amb 
l’assessorament i col·laboració de responsables tècnics d’aquelles entitats d’àmbit 
metropolità amb competències sobre àmbits rellevants a analitzar, com l’urbanisme, la 
mobilitat i el transport urbà i interurbà. 
 
Cinquè. Marc institucional de col·laboració  
 
El present Protocol s’estableix com un instrument de col·laboració institucional destinat a 
regular la cooperació entre les parts per assolir una finalitat d’interès públic conjunt i 
orientar, en funció d’això, les mesures administratives i els compromisos ferms que es 
requereixin per a la seva progressiva implementació. En conseqüència, no genera 
obligacions i drets de contingut econòmic recíprocament exigibles.  
 
El règim jurídic que li resulta d’aplicació al present protocol és l’establert per a aquests 
instruments pels articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 47 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Sisè. Vigència 
 
Sense perjudici del que s’expressa en el darrer paràgraf de l’acord segon en relació amb el 
termini per cloure les conclusions, la vigència d’aquest protocol s’estén a un any des de la 
data de la seva signatura, podent-se prorrogar, previ acord exprés de les parts, per un any a 
comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini inicial.  
 
Sense perjudici de l’anterior, són causes d’extinció anticipada les següents:  
 
a) L’acord mutu de les entitats signants, que s’instrumentarà per escrit.  
 
b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que en 
constitueixen l’objecte.  
 
c) L’incompliment manifest de les seves clàusules. 
 
Setè. Autorització o ratificació 
 
La formalització d’aquest Protocol per la representació de cadascuna de les institucions 
signants està subjecte al compliment dels requisits que disposin la normativa organitzativa i 
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la resta de normativa que sigui aplicable a cadascuna d’elles i específicament, si escau, a 
l’autorització o ratificació de l’òrgan que pugui correspondre. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document, per triplicat exemplar, en el 
lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 

 
SEGON. Notificar aquest acord a les parts signants del Protocol.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 
 
 




